
O P R A V A   U Z N E S E N I A 
č. 708 bod 6/ zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  

konaného dňa 18.11.2020 

 
Na základe Rozhodnutia Okresného úradu Trenčín, odbor katastrálny zo dňa 12.05.2021, že 

v uznesení MsZ v Trenčíne č. 708 bod 6/ zo dňa 18.11.2020 je nesprávne uvedený údaj o výmere 
pozemku C-KN parc.č.1900/196 o výmere 1592 m2, je potrebné v predmetnom uznesení upraviť 
výmeru predmetného pozemku C-KN parc.č.1900/196 na 1560 m2. K zmene výmery došlo na základe 
zápisu Geometrického plánu č. 36335924-280-20 počas prípravy Kúpnej zmluvy č. 14/2021. 

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. 708 bod 6/ zo dňa 18.11.2020 

 
 
k návrhu na kúpu stavebných objektov a pozemkov do vlastníctva Mesta Trenčín a na zriadenie 
bezodplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve RV3, s.r.o. 
 
opravuje takto:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s c h v a ľ u j e 

kúpu nehnuteľností – pozemkov do vlastníctva Mesta Trenčín, nachádzajúcich  sa v k.ú. Zlatovce, 
pozemok C-KN parc.č. 1902/341 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 174 m2, C-KN parc.č. 
1902/315 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 204 m2, C-KN parc.č. 1901/5 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 19 m2, C-KN parc.č. 1900/300 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2446 m2, 
C-KN parc.č. 1900/196 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1592 m2,  C-KN parc.č. 1900/308 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 637 m2, C-KN parc.č. 1900/177 orná pôda o výmere 124 m2  
a C-KN parc.č. 1900/185 orná pôda o výmere 3 m2  ako vlastník RV3, s.r.o., za účelom vysporiadania 
pozemkov nachádzajúcich sa pod detským ihriskom, pod verejným osvetlením, pod prístupovou 
komunikáciou a chodníkom v obytnej zóne rodinných a bytových domov, napojenou na jestvujúcu 
komunikáciu, Ul. Hroznová, Na Kamenci, za kúpnu cenu vo výške 1,- € 
 
Celková kúpna cena predstavuje .......................................................................................1,- €  
 

O d ô v o d n e n i e :  

     Ide o pozemky nachádzajúce sa pod novovybudovanou prístupovou komunikáciou, chodníkom, 
verejným osvetlením a detským ihriskom v súvislosti s realizovanou stavbou „Komunikácie a IS pre 
obytnú zónu REZIDENCIA VINOHRADY – Tramínová, Trenčín - Zlatovce“. Predmetné stavby sú 
umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti RV3, s.r.o.. Kúpou týchto pozemkov do 
vlastníctva Mesta Trenčín, si mesto zabezpečí ich majetkovoprávne vysporiadanie pod vyššie 
uvedenými stavebnými objektami, ktoré taktiež nadobudne do svojho vlastníctva.  

 
sa nahrádza textom: 
 
k návrhu na kúpu stavebných objektov a pozemkov do vlastníctva Mesta Trenčín a na zriadenie 
bezodplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve RV3, s.r.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

s ch v a ľ u j e 

kúpu nehnuteľností – pozemkov do vlastníctva Mesta Trenčín, nachádzajúcich  sa v k.ú. Zlatovce, 
pozemok C-KN parc.č. 1902/341 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 174 m2, C-KN parc.č. 
1902/315 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 204 m2, C-KN parc.č. 1901/5 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 19 m2, C-KN parc.č. 1900/300 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2446 m2, 
C-KN parc.č. 1900/196 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1560 m2,  C-KN parc.č. 1900/308 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 637 m2, C-KN parc.č. 1900/177 orná pôda o výmere 124 m2  



a C-KN parc.č. 1900/185 orná pôda o výmere 3 m2  ako vlastník RV3, s.r.o., za účelom vysporiadania 
pozemkov nachádzajúcich sa pod detským ihriskom, pod verejným osvetlením, pod prístupovou 
komunikáciou a chodníkom v obytnej zóne rodinných a bytových domov, napojenou na jestvujúcu 
komunikáciu, Ul. Hroznová, Na Kamenci, za kúpnu cenu vo výške 1,- € 
 
Celková kúpna cena predstavuje .......................................................................................1,- €  
 

O d ô v o d n e n i e :  

     Ide o pozemky nachádzajúce sa pod novovybudovanou prístupovou komunikáciou, chodníkom, 
verejným osvetlením a detským ihriskom v súvislosti s realizovanou stavbou „Komunikácie a IS pre 
obytnú zónu REZIDENCIA VINOHRADY – Tramínová, Trenčín - Zlatovce“. Predmetné stavby sú 
umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti RV3, s.r.o.. Kúpou týchto pozemkov do 
vlastníctva Mesta Trenčín, si mesto zabezpečí ich majetkovoprávne vysporiadanie pod vyššie 
uvedenými stavebnými objektami, ktoré taktiež nadobudne do svojho vlastníctva.  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Richard Rybníček           Ing. Jaroslav Pagáč 
      primátor mesta           prednosta mestského úradu 
 
 
 
 
Dňa: ....................................        Dňa: ......................................... 
 
 
 
 
 
V Trenčíne dňa 25.05.2021  
 

 

 


