












poplatok za vedenie úverového účtu O € 
poplatok za predčasné splatenie - počas prvých 3 rokov 1 %, potom O€ 

D) zámer rekonštrukcie objektu na Kolonke na bytové domy a jej financovanie aj
prostredníctvom dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Zdôvodnenie: . Ide o nadobudnutie vlastníckeho práva k vyššie uvedeným 
nehnuteľnostiam za účelom ich následnej rekonštrukcie a prestavby na bytové domy 
s bytmi vo vlastníctve Mesta Púchov, ktoré budú určené na uspokojovanie bytových 
potrieb obyvateľov mesta vo forme nájomného bývania. Financovanie rekonštrukcie 
a prestavby sa bude realizovať najmä z dotačných schém Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR a z úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja 
bývania. Hodnota nadobúdaných nehnuteľností bola určená vo výške 623 OOO,-€ 
v zmysle znaleckého posudku č. 103/2018 vyhotoveného znalcom Ing. Jiŕím 
Fišárekom zo dňa 15.10.2018. Nehnuteľnosti mesto nadobudne na základe 
zámennej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Púchov na jednej strane 
a Trenčianskym samosprávnym krajom na druhej strane, pričom predmetom zámeny 
budú pozemky vo vlastníctve mesta a to novovytvorené pozemky registra C · 
zamerané geometrickým plánom, úradne overeným OÚ Púchov, katastrálny odbor 
pod č. 54/19 ako parcelné číslo 1699/28 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
45m2

, parcelné číslo 1699/29 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 35m2
, parcelné 

číslo 1699/30 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7m2
, parcelné .číslo 1699/31 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 120m2
, parcelné číslo 1699/32 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 4197m2
, ktorých hodnota je v zmysle znaleckého 

posudku č. 49/2019 102 000,-€. Mesto prefinancuje úhradu finančného vyrovnania 
hodnoty zamieňaných nehnuteľností vo výške 521 OOO,-€ úverom poskytnutým 
ČSOB, a.s. za podmienok uvedených pod bodom C ). 

Hlasovanie č. 16 za prijatie uznesenia MsZ Púchov č. 11/2019: 

prítomných 18 p. Bílik, p. Bučko, p. Crkoň, p. Filo, p. Hvizdák, p. Karas, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. 

za 

proti 

zdržal sa 

nehlasoval 

Kuchafová, p. Laka, p. Lazorová, p. Melišík, p. Ranik, p. Riško, p. Špaček, p. Vargová, p.
Žiačik,

18 p. Bílik, p. Bučko, p. Crkoň, p. Filo, p. Hvizdák, p. Karas, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p.

o 

o 

o 

Kuchafová, p. Laka, p. Lazorová, p. Melišík, p. Ranik, p. Riško, p. Špaček, p. Vargová, p. 
Žiačik,

neprítomný 1 p. Marman,
Poslanci prijali uznesenie MsZ Púchov č. 11/2019. 
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