
O P R A V A 
 

u z n e s e n i a  č. 189/2011  

prijatého na IX. zasadnutí Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja 27.4.2011 

v zmysle Postupu pri oprave chýb v uzneseniach Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, schváleného uznesením Z TSK 

č. 215/2007 zo dňa 25.4.2007 

 
  

 3. Návrhy na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného  

    majetku TSK.              

    Predkladala: JUDr. Sedláčková – zástupkyňa riaditeľa Ú TSK 

    b) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného  

       majetku, schválenie predaja prebytočného nehnuteľného  

       majetku a zriadenie vecného bremena, pozemok parc.č.  

       234/1 a parc.č. 234/2, zapísaného v k.ú. Nitrianske  

       Pravno na LV č. 878.         

 

       U z n e s e n i e  číslo 189/2011 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

       so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 27.4.2011  

       prerokovalo a 

 

       I.   r o z h o d l o 

            o prebytočnosti nehnuteľného majetku nachádzajúcom  

            sa v  kat. území Nitrianske Pravno, zapísanom na LV  

            č. 878, v časti A: majetková podstata  

            Parcely registra „C“ 

            - pozemok parc. č. 234/1 – zastavané plochy  

              a nádvoria o výmere 295 m
2
, vytvorený geometrickým  

              plánom č. 34/2011 vyhotoveným GEOmark s. r. o.,  

              G. Švéniho 6, 971 01  Prievidza, IČO: 36 305 049,   

              dňa 6. 4. 2011 a overeným Správou katastra  

              Prievidza, dňa 7. 4. 2011, pod č. 336/2011  

              od pôvodnej CKN parc. č. 234 zastavané plochy a  

              nádvoria o výmere 352 m
2
 zapísanej na LV č. 878,  

            - pozemok parc. č. 234/2 – zastavané plochy  

              a nádvoria o výmere 57 m
2, 971 01  Prievidza, IČO:  

              36 305 049, dňa 6. 4. 2011 a overeným Správou  

              katastra Prievidza, dňa 7. 4. 2011, pod  č.  

              336/2011 od pôvodnej CKN parc. č. 234 zastavané  

              plochy a nádvoria o výmere 352 m
2
 zapísanej na LV  

              č. 878,   

 

       II.  u r č u j e  

            prevod prebytočného nehnuteľného majetku  

            vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja   

            v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho  

            kraja – predaj nehnuteľnosti – pozemok v kat. území 

            Nitrianske Pravno, LV č. 878, novovytvorené CKN  

            parc. č. 234/1 – zastavané plochy a nádvoria a parc.  

            č. 234/2 - zastavané plochy a nádvoria, odčlenené GP   



 2 

            č. 34/2011 od pôvodnej CKN parc. č. 234 za kúpnu  

            cenu 18,- €/m
2
, t.j. za celkovú kúpnu cenu 6 336,- €  

            pre Mgr. Mariána Zaťka (rod. Zaťko) a manž. Moniku  

            Zaťkovú (rod. Škandíková) za účelom majetkovo- 

            právneho vysporiadania pozemku pod stavbou - ako  

            prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a), ods.  

            8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku  

            vyšších územných celkov v znení neskorších  

            predpisov; 

 

      III.  s c h v a ľ u j e  

            1. odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku  

               nachádzajúceho sa v okrese Prievidza, v obci 

               Nitrianske Pravno, kat. území Nitrianske Pravno,  

               zapísanom na LV č. 878, v časti A: majetková  

               podstata Parcely registra „C“ 

               - pozemok parc. č. 234/1 – zastavané plochy  

                 a nádvoria o výmere  295 m
2, vytvorený  

                 geometrickým plánom č. 34/2011 vyhotoveným  

                 GEOmark s. r. o., G. Švéniho 6, 971 01   

                 Prievidza, IČO: 36 305 049, dňa 6. 4. 2011 

                 a overeným Správou katastra Prievidza, dňa 7.4.  

                 2011, pod  č. 336/2011 od pôvodnej CKN parc. č.  

                 234 zastavané plochy a nádvoria o výmere 352 m
2
  

                 zapísanej na LV č. 878,   

               - pozemok parc. č. 234/2 – zastavané plochy  

                 a nádvoria o výmere 57 m
2, 971 01  Prievidza,  

                 IČO: 36 305 049, dňa 6. 4. 2011 a overeným  

                 Správou katastra Prievidza, dňa 7. 4. 2011, pod  

                 č. 336/2011 od pôvodnej CKN parc. č. 234  

                 zastavané plochy a nádvoria o výmere 352 m
2
  

                 zapísanej na LV č. 878,  

               Mgr. Mariánovi Zaťkovi (rod. Zaťko) a manž.  

               Monike Zaťkovej (rod. Škandíková), obaja bytom  

               Energetikov 193/29c, 971 01  Prievidza,   

               v podiele 1/1, za kúpnu cenu 18,- €/m2, t. j.  

               za celkovú kúpnu cenu 6 336,- € (slovom   

               šesťtisíctristotridsaťšesť EUR), za účelom  

               majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod  

               stavbou; 

            2. zriadenie vecného bremena v prospech  

               Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom  

               v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  

               Trenčín, IČO: 36 126 624, na priznanie práva: 

               - uloženia inžinierskych sietí (STL plynovodu) 

                 na pozemku parc. č. 234/1, 

               - prístupu – prechodu a prejazdu k inžinierskym  

                 sieťam (STL plynovodu) za účelom ich údržby  

                 a opráv, v rozsahu vymedzenom geometrickým  

                 plánom č. 34/2011, vyhotoveným GEOmark s.r.o.,  

                 G. Švéniho 6, 971 01 Prievidza, IČO:  

                 36 305 049, zo dňa 6. 4. 2011 a overeným  

                 Správou katastra Prievidza, dňa 7. 4. 2011,  
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                 pod č. 336/2011. Vecné bremeno sa zriaďuje  

                 v prospech TSK bezodplatne a zriaďuje sa  

                 na dobu neurčitú. 

            3. vyňatie nehnuteľného majetku špecifikovaného  

               v bode III.1. tohto uznesenia zo správy Správy  

               ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

               Brnianska 3, 911 05 Trenčín, dňom prevodu  

               vlastníckeho práva. 

 

 

 

 

 

Trenčín,    13.5.2011 

Spracovala: Mgr. Anna Hájková 

            zapisovateľka Zastupiteľstva TSK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Pavol S e d l á č e k, MPH, v.r. Ing. Vladimir B u z a l k a,v.r.  

           predseda                      riaditeľ Úradu                  

Trenčianskeho samosprávneho         Trenčianskeho samosprávneho                

           kraja                               kraja  

 


