OPRAVA UZNESENIA
č. 517 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,
konaného dňa 29.04.2020
Na základe zistenia zamestnanca útvaru majetku mesta, že v uznesení MsZ v Trenčíne č. 517
zo dňa 29.04.2020 je formálna chyba, nesprávne uvedené číslo geometrického plánu, ku ktorej došlo
pri príprave materiálu na základe chybnej pracovnej verzie geometrického plánu, je potrebné upraviť
číslo geometrického plánu podľa úradne overenej verzie.
Vzhľadom k tomu, že ide o chybu, ktorej oprava nebude mať vplyv na pôvodný zámer
schváleného uznesenia, ani na vznik, zmenu alebo zánik akýchkoľvek práv alebo povinností dotknutého
subjektu,
sa uznesenie MsZ v Trenčíne č. 517 zo dňa 29.04.2020
k návrhu na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č.138/1991 Zb. v z.n.p. pre Pavol Kotras a manž. Jana
opravuje takto:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
1/ v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. spôsob prevodu
nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Hanzlíková, novovytvorená C-KN parc.č.663/16 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 135 m2 a novovytvorená C-KN parc.č.663/17 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 80 m2, obe odčlenené Geometrickým plánom č. 36335925-036-20 z pôvodnej C-KN parc.č.
663/5 zastavaná plocha a nádvorie, evidovanej na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín, predajom pre
Pavol Kotras a manž. Jana, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov a scelenia
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 30,00 €/m 2.
ako prípad hodný osobitného zreteľa
O d ô v o d n e n i e:
Ide o pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín, ktoré sa nachádzajú za oplotením, sú dlhodobo užívané
kupujúcimi a sú pre tretie osoby ako aj Mesto Trenčín nevyužiteľné. Ide o pozemky nachádzajúce sa na
Ul. Bratislavská. V danej lokalite Mesto Trenčín v minulosti odpredávalo pozemky susedným vlastníkom
a pri predaji bude dodržaná rovnaká línia pozemku.
2/ v zmysle § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľností
– pozemkov v k. ú. Hanzlíková, novovytvorená C-KN parc.č.663/16 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 135 m2 a novovytvorená C-KN parc.č.663/17 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 80 m2,
obe odčlenené Geometrickým plánom č. 36335925-036-20 z pôvodnej C-KN parc.č. 663/5 zastavaná
plocha a nádvorie, evidovanej na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín, pre Pavol Kotras a manž. Jana,
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov a scelenia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve
kupujúcich, za kúpnu cenu 30,00 €/m 2.
Celková kúpna cena prestavuje .......................................................................... 6.450,- €
O d ô v o d n e n i e:
Ide o pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín, ktoré sa nachádzajú za oplotením, sú dlhodobo užívané
kupujúcimi a sú pre tretie osoby ako aj Mesto Trenčín nevyužiteľné. Ide o pozemky nachádzajúce sa na
Ul. Bratislavská. V danej lokalite Mesto Trenčín v minulosti odpredávalo pozemky susedným vlastníkom
a pri predaji bude dodržaná rovnaká línia pozemku.

sa nahrádza textom:
k návrhu na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č.138/1991 Zb. v z.n.p. pre Pavol Kotras a manž. Jana
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
1/ v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. spôsob prevodu
nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Hanzlíková, novovytvorená C-KN parc.č.663/16 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 135 m2 a novovytvorená C-KN parc.č.663/17 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 80 m2, obe odčlenené Geometrickým plánom č. 36335925-037-20 z pôvodnej C-KN parc.č.
663/5 zastavaná plocha a nádvorie, evidovanej na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín, predajom pre
Pavol Kotras a manž. Jana, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov a scelenia
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúcich, za kúpnu cenu 30,00 €/m 2.
ako prípad hodný osobitného zreteľa
O d ô v o d n e n i e:
Ide o pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín, ktoré sa nachádzajú za oplotením, sú dlhodobo užívané
kupujúcimi a sú pre tretie osoby ako aj Mesto Trenčín nevyužiteľné. Ide o pozemky nachádzajúce sa na
Ul. Bratislavská. V danej lokalite Mesto Trenčín v minulosti odpredávalo pozemky susedným vlastníkom
a pri predaji bude dodržaná rovnaká línia pozemku.
2/ v zmysle § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľností
– pozemkov v k. ú. Hanzlíková, novovytvorená C-KN parc.č.663/16 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 135 m2 a novovytvorená C-KN parc.č.663/17 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 80 m2,
obe odčlenené Geometrickým plánom č. 36335925-037-20 z pôvodnej C-KN parc.č. 663/5 zastavaná
plocha a nádvorie, evidovanej na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín, pre Pavol Kotras a manž. Jana,
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov a scelenia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve
kupujúcich, za kúpnu cenu 30,00 €/m2.
Celková kúpna cena prestavuje .......................................................................... 6.450,- €
O d ô v o d n e n i e:
Ide o pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín, ktoré sa nachádzajú za oplotením, sú dlhodobo užívané
kupujúcimi a sú pre tretie osoby ako aj Mesto Trenčín nevyužiteľné. Ide o pozemky nachádzajúce sa na
Ul. Bratislavská. V danej lokalite Mesto Trenčín v minulosti odpredávalo pozemky susedným vlastníkom
a pri predaji bude dodržaná rovnaká línia pozemku.
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