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 A) 
 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí    
 dňa 25. 08.  2014 prerokovalo a 
 
 schvaľuje  

 
    1. odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v okrese 

Bánovce nad Bebravou, v obci  Bánovce nad Bebravou, v kat. území Bánovce 
nad Bebravou, zapísaného na LV č.  2896, v časti A: majetková podstata  

 
        Parcely registra „C“ : 

    pozemok  CKN parc. č. 2513/1 - ostatná plocha o výmere 1324 m²  
    pozemok  CKN parc. č. 2514/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere                                  
                             2169 m² , vytvorený GP č. 31321704 - 309/2013, vyhotoveným  
                             dňa 18.02. 2013  GEODÉZIOU  Bratislava a.s. , overeným  
                             Správou katastra Bánovce nad Bebravou dňa 11.03.2013  pod  
                             č. 37/2013, odčlenením od  pôvodnej  parcely CKN  parc. č.  
                             2514 – zastavané plochy a nádvoria   o výmere 2723 m²  

        pozemok  CKN  parc. č. 2515/1– zastavané plochy a nádvoria o výmere 377 m²    
        pozemok  CKN  parc. č. 2515/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 795 m²  
 
        Stavby: 

    administratívna budova  súp. č. 1393 na pozemku  CKN  parc. č.  2515/4 
    ubytovňa   súp. č. 1393 na pozemku  CKN parc.  č.  2515/1  
    vonkajšie úpravy, oplotenia 
 
    obchodnej spoločnosti REKOMAT, spol. s  r.o. so sídlom Trenčianska cesta   
    1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 313 840 , do výlučného  
    vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 120 000,- EUR (slovom: 
    stodvadsaťtisíc Eur) v súlade  s § 9a ods. 1 písm. a) zákona 446/2001 Z. z.    
    o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle  
    Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trenčianskeho samosprávneho  
    kraja. 
 

2.    vyňatie nehnuteľného majetku špecifikovaného v bode A 1. tohto uznesenia zo  
       správy Strednej odbornej školy, ,Farská 7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, dňom 
       prevodu   vlastníckeho práva. 

 
V prípade neschválenia tohto návrhu na uznesenie bude hlasované o 
nasledujúcom návrhu na uznesenie: 
 
B) 
     Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí  
     dňa 25. 08. 2014  prerokovalo a    
  
    
 



schvaľuje  
  

1.  spôsob odpredaja nehnuteľného  majetku  formou obchodnej verejnej                  
 súťaže  na základe  § 9a  ods. 1 písm. a) v súlade s podmienkami uvedenými  
 v ods. 2  a  ods. 3  tohto §,  zákona  č. 446/2001 Z. z.  o majetku vyšších  
 územných celkov  v znení neskorších predpisov a Zásad  hospodárenia   
 s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, schválených Uznesením  

       Zastupiteľstva TSK č. 137/2014  dňa 07. 07. 2014, nachádzajúceho sa       
       Bánovciach  nad Bebravou, ul. A. Hlinku 21, 957 01 Bánovce nad Bebravou    

     zapísaného na LV č. 2896, ( Areál 1 a Areál 2)   časti A : majetková podstata  
 

       Pozemky-  Parcely registra „C“ 
   parc. č. 2513/1 - ostatná plocha o výmere 1324 m²  
   parc. č. 2513/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2185 m² , vytvorený  

                                   GP č. 31321704 - 309/2013 
   parc. č. 2514/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2169 m² , vytvorený  
                              GP č. 31321704 - 309/2013,  
   parc. č. 2514/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 554 m², vytvorený  

   GP č. 31321704 – 309/2013 
       parc. č. 2515/1– zastavané plochy a nádvoria o výmere 377 m²    
       parc. č. 2515/2– zastavané plochy a nádvoria o výmere 565 m²    
       parc. č. 2515/3– zastavané plochy a nádvoria o výmere 1653 m²    
       parc. č. 2515/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 795 m²  
 
       Stavby 

   Stavba súp. Č. 1393 – školské zariadenia na pozemkoch CKN parc. č. 2515/2      
   a 2515/3 
   administratívna budova  súp. č. 1393 na pozemku  CKN parc. č.  2515/4 
   ubytovňa   súp. č. 1393 na pozemku  CKN parc.  č.  2515/1  
   vonkajšie úpravy, oplotenia 

 
   2. súťažné podmienky pre Obchodnú verejnú súťaž  č. TSK /002/2014   
       OVS  „Predaj nehnuteľností – SOŠ Bánovce nad Bebravou.“ 
 
 
 


