
O P R A V A   U Z N E S E N I A 
č. 647 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  

konaného dňa 23.09.2020 

 
 
Na základe zistenia zamestnanca útvaru majetku mesta, že v uznesení MsZ v Trenčíne č. 647 

zo dňa 23.09.2020 je formálna chyba, nesprávne uvedená celková kúpna cena, ku ktorej došlo pri 
príprave materiálu, je potrebné celkovú výšku kúpnej ceny zmeniť, pričom jednotková cena zostane 
zachovaná.  

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. 647 zo dňa 23.09.2020 
 
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 PL auto-profi, s.r.o. 
 
opravuje takto:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

s c h v a ľ u j e 

1/ v zmysle § 9  ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. spôsob prevodu  
nehnuteľného majetku – pozemku v k. ú. Záblatie, E-KN parc.č.345 orná pôda o výmere 81 m2, 
evidovanej na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín, predajom pre PL auto-profi, s.r.o., za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a scelenia s nehnuteľnosťou vo vlastníctve spoločnosti, za 
kúpnu cenu 50,00 €/m2 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa  

O d ô v o d n e n i e: 

Predmetný pozemok sa nachádza popri areáli spoločnosti na Bratislavskej ulici, bez prístupu 
z verejnej komunikácie. Ide o pozemok nachádzajúci sa pri bývalej ceste do Drevony. Kúpna cena bola 
určená rovnako ako v obdobných prípadoch v danej lokalite.  

Útvar majetku Mesta Trenčín v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov oslovil  Slovenský pozemkový fond ako správcu vlastníka susednej 
nehnuteľnosti o vyjadrenie sa, či má záujem o odkúpenie E-KN parc.č. 345 v k.ú. Záblatie. SPF  listom 
zo dňa 10.08.2020 zaslal stanovisko, ktorým oznámil, že nemá záujem o kúpu predmetného pozemku. 

 
 
2/ v zmysle § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľnosti 
– pozemku v k. ú. Záblatie, E-KN parc.č.345 orná pôda o výmere 81 m2, evidovanej na LV č.1 ako 
vlastník Mesto Trenčín, pre PL auto-profi, s.r.o., za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku a scelenia s nehnuteľnosťou vo vlastníctve spoločnosti, za kúpnu cenu 50,00 €/m2. 
 
Celková kúpna cena prestavuje .......................................................................... 3.500,- € 
 
O d ô v o d n e n i e: 

Predmetný pozemok sa nachádza popri areáli spoločnosti na Bratislavskej ulici, bez prístupu 
z verejnej komunikácie. Ide o pozemok nachádzajúci sa pri bývalej ceste do Drevony. Kúpna cena bola 
určená rovnako ako v obdobných prípadoch v danej lokalite.  

Útvar majetku Mesta Trenčín v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov oslovil  Slovenský pozemkový fond ako správcu vlastníka susednej 
nehnuteľnosti o vyjadrenie sa, či má záujem o odkúpenie E-KN parc.č. 345 v k.ú. Záblatie. SPF  listom 
zo dňa 10.08.2020 zaslal stanovisko, ktorým oznámil, že nemá záujem o kúpu predmetného 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 PL auto-profi, s.r.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s c h v a ľ u j e  
 
1/ v zmysle § 9  ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. spôsob prevodu  
nehnuteľného majetku – pozemku v k. ú. Záblatie, E-KN parc.č.345 orná pôda o výmere 81 m2, 
evidovanej na LV č.1 ako vlastník Mesto Trenčín, predajom pre PL auto-profi, s.r.o., za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku a scelenia s nehnuteľnosťou vo vlastníctve spoločnosti, za 
kúpnu cenu 50,00 €/m2 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa  

O d ô v o d n e n i e: 

Predmetný pozemok sa nachádza popri areáli spoločnosti na Bratislavskej ulici, bez prístupu 
z verejnej komunikácie. Ide o pozemok nachádzajúci sa pri bývalej ceste do Drevony. Kúpna cena bola 
určená rovnako ako v obdobných prípadoch v danej lokalite.  

Útvar majetku Mesta Trenčín v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov oslovil  Slovenský pozemkový fond ako správcu vlastníka susednej 
nehnuteľnosti o vyjadrenie sa, či má záujem o odkúpenie E-KN parc.č. 345 v k.ú. Záblatie. SPF  listom 
zo dňa 10.08.2020 zaslal stanovisko, ktorým oznámil, že nemá záujem o kúpu predmetného pozemku. 

 
 
2/ v zmysle § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľnosti 
– pozemku v k. ú. Záblatie, E-KN parc.č.345 orná pôda o výmere 81 m2, evidovanej na LV č.1 ako 
vlastník Mesto Trenčín, pre PL auto-profi, s.r.o., za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku a scelenia s nehnuteľnosťou vo vlastníctve spoločnosti, za kúpnu cenu 50,00 €/m2. 
 
Celková kúpna cena prestavuje .......................................................................... 4 050,- € 
 
O d ô v o d n e n i e: 

Predmetný pozemok sa nachádza popri areáli spoločnosti na Bratislavskej ulici, bez prístupu 
z verejnej komunikácie. Ide o pozemok nachádzajúci sa pri bývalej ceste do Drevony. Kúpna cena bola 
určená rovnako ako v obdobných prípadoch v danej lokalite.  

Útvar majetku Mesta Trenčín v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov oslovil  Slovenský pozemkový fond ako správcu vlastníka susednej 
nehnuteľnosti o vyjadrenie sa, či má záujem o odkúpenie E-KN parc.č. 345 v k.ú. Záblatie. SPF  listom 
zo dňa 10.08.2020 zaslal stanovisko, ktorým oznámil, že nemá záujem o kúpu predmetného pozemku. 

 
 
 
 
 

 
Mgr. Richard Rybníček           Ing. Jaroslav Pagáč 
      primátor mesta           prednosta mestského úradu 
 
 
Dňa: ....................................        Dňa: ......................................... 
 
 
V Trenčíne dňa 08.10.2020  


