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Vypracované dňa 20.05.2016

Návrh na uznesenie:
na osobitnej prílohe

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 08.06.2016 v zmysle §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
1/ u r č u j e prevod nehnuteľnosti – predaj pozemku v k. ú. Kubrá, novovytvorená C-KN parc.č.
1255/3 trvalé trávnaté porasty vo výmere 58 m2 odčlenená geometrickým plánom č. 43251684-3/16
z pôvodnej C-KN parc.č. 1255/2 trvalé trávnaté porasty zapísanej na LV č. 1 ako vlastník Mesto
Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Mareka Jankoviča, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania
dlhodobo užívaného oploteného pozemku, za kúpnu cenu 8,30 €/m2.
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
O d ô v o d n e n i e:
Ide o pozemok, ktorý susedí s novonadobudnutou nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa v k.ú.
Kubrica a tvorí súčasť záhrady. Pozemok je oplotený a bol dlhodobo využívaný pôvodnými vlastníkmi
susednej nehnuteľnosti. Kúpna cena je stanovená rovnako ako v obdobných prípadoch. Pozemok je
pre Mesto Trenčín a tretie osoby nevyužiteľný. Predaj bude realizovaný v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/
zákona 138/1991 Zb. o majetku a obcí v platnom znení.

2/ s c h v a ľ u j e
predaj nehnuteľnosti – predaj pozemku v k. ú. Kubrá, novovytvorená C-KN
parc.č. 1255/3 trvalé trávnaté porasty vo výmere 58 m 2 odčlenená geometrickým plánom č.
43251684-3/16 z pôvodnej C-KN parc.č. 1255/2 trvalé trávnaté porasty zapísanej na LV č. 1 ako
vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre Mareka Jankoviča, za účelom majetkovoprávneho
vysporiadania dlhodobo užívaného oploteného pozemku, za kúpnu cenu 8,30 €/m2.
Celková kúpna cena predstavuje ...........................................................................................481,40 €

Lokalizácia pozemku
Stanovisko ÚSŽP, ÚHA a ÚDOP
Stanovisko VMČ Sever
Stanovisko FMK

: k.ú. Kubrá, (na hranici s k.ú. Kubrica)
: odporúča zo dňa 12.04.2016
: odporúča zo dňa 05.05.2016
: odporúča zo dňa 19.05.2016

Dopad na rozpočet
Návrh je v súlade s PHSR

: príjem

Na základe uvedeného Mestský úrad v Trenčíne navrhuje schváliť uznesenie tak, ako je uvedené
v návrhu.

