
O P R A V A   U Z N E S E N I A 
č. 1031 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  

konaného dňa 27.10.2021 

 
Zamestnanec útvaru majetku mesta zistil, že v uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

č. 1031 zo dňa 27.10.2021 je formálna chyba a to, že v uznesení nebol citovaný geometrický plán, 
z ktorého  vznikla novovytvorená parcela.   

Vzhľadom k tomu, že ide o chybu v počítaní a písaní, 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. 1031 zo dňa 27.10.2021 
 
 

K Návrhu na predaj  pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle § 9a ods. 8. písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. vlastníkom garáží na Ul. Rybárska. 
 

  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

          s c h v a ľ u j e 

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. Trenčín,  novovytvorená  C-KN parc. č. 3325/19 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 21 m2 zapísaná  na  LV č.1  ako  vlastník   Mesto   Trenčín   v podiele 1/1-

ina, predajom pre Marián Strnád, za účelom   zabezpečenia  prístupu   do  garáže   vo vlastníctve 

kupujúceho, za kúpnu cenu vo výške 15,00 €/m2 

ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

Odôvodnenie:    

Ide o pozemok  nachádzajúci sa na Ul. Rybárska pred garážou  vo vlastníctve žiadateľa a slúži 

ako   vjazd do garáže. Pozemok je pre tretie osoby ako aj pre Mesto Trenčín nevyužiteľný. Mesto Trenčín 

v minulosti predávalo v danej lokalite prístupy do garáží ich vlastníkom. Kúpna cena bola stanovená 

rovnako  ako v obdobných prípadoch v zmysle VZN č. 7/2003.   

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. Trenčín, novovytvorená  C-KN parc. č. 3325/19 zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 21 m2 zapísaná  na  LV č.1  ako  vlastník   Mesto   Trenčín   v podiele 1/1-ina,  pre 

Marián Strnád, za účelom   zabezpečenia  prístupu   do  garáže   vo vlastníctve kupujúceho, za kúpnu 

cenu vo výške 15,00 €/m2 

Celková kúpna cena prestavuje ............................................................................................ 315,00 €. 

Odôvodnenie:    

Ide o pozemok  nachádzajúci sa na Ul. Rybárska pred garážou  vo vlastníctve žiadateľa a slúži 

ako   vjazd do garáže. Pozemok je pre tretie osoby ako aj pre Mesto Trenčín nevyužiteľný. Mesto Trenčín 

v minulosti predávalo v danej lokalite prístupy do garáží ich vlastníkom. Kúpna cena bola stanovená 

rovnako  ako v obdobných prípadoch v zmysle VZN č. 7/2003.  

 

 
 
 
 



sa nahrádza textom: 
 
 

K Návrhu na predaj  pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle § 9a ods. 8. písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. vlastníkom garáží na Ul. Rybárska. 
 

  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

          s c h v a ľ u j e 

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. Trenčín,  novovytvorená  C-KN parc. č. 3325/19 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 21 m2 odčlenená geometrickým plánom č.  43621457-72-21,  z pôvodnej 

C – KN parc.č. 3325/2 zastavaná plocha a nádvorie  zapísaná  na  LV č.1  ako  vlastník   Mesto   Trenčín   

v podiele 1/1-ina, predajom pre Marián Strnád, za účelom   zabezpečenia  prístupu   do  garáže   vo 

vlastníctve kupujúceho, za kúpnu cenu vo výške 15,00 €/m2 

ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

Odôvodnenie:    

Ide o pozemok  nachádzajúci sa na Ul. Rybárska pred garážou  vo vlastníctve žiadateľa a slúži 

ako   vjazd do garáže. Pozemok je pre tretie osoby ako aj pre Mesto Trenčín nevyužiteľný. Mesto Trenčín 

v minulosti predávalo v danej lokalite prístupy do garáží ich vlastníkom. Kúpna cena bola stanovená 

rovnako  ako v obdobných prípadoch v zmysle VZN č. 7/2003.   

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. Trenčín, novovytvorená  C-KN parc. č. 3325/19 zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 21 m2 odčlenená geometrickým plánom č.  43621457-72-21,  z pôvodnej C – KN 

parc.č. 3325/2 zastavaná plocha a nádvorie  zapísaná  na  LV č.1  ako  vlastník   Mesto   Trenčín   

v podiele 1/1-ina,  pre Marián Strnád, za účelom   zabezpečenia  prístupu   do  garáže   vo vlastníctve 

kupujúceho, za kúpnu cenu vo výške 15,00 €/m2 

Celková kúpna cena prestavuje ............................................................................................ 315,00 €. 

Odôvodnenie:    

Ide o pozemok  nachádzajúci sa na Ul. Rybárska pred garážou  vo vlastníctve žiadateľa a slúži 

ako   vjazd do garáže. Pozemok je pre tretie osoby ako aj pre Mesto Trenčín nevyužiteľný. Mesto Trenčín 

v minulosti predávalo v danej lokalite prístupy do garáží ich vlastníkom. Kúpna cena bola stanovená 

rovnako  ako v obdobných prípadoch v zmysle VZN č. 7/2003.  

 
 
 
Mgr. Richard Rybníček           Ing. Jaroslav Pagáč 
      primátor mesta           prednosta mestského úradu 
 
 
 
 
Dňa: ....................................        Dňa: ......................................... 
 
 
 
 
V Trenčíne dňa 02.12.2021  
 


