
O P R A V A 

u z n e s e n i a  číslo 849/2022 

prijatého na XXXVI. zasadnutí Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 02.05.2022 

v zmysle Postupu pri oprave chýb v uzneseniach  

Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

schváleného uznesením Z TSK č. 215/2007 zo dňa 25.4.2007 
__________________________________________________________________________________________________ 

K bodu: 

5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK. _____ 

Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž –vedúci Odd. právneho, SMaVO 

e) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva

k pozemkom od Mesta Púchov.

U z n e s e n i e  číslo 849/2022 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

  zasadnutí dňa 02.05.2022 prerokovalo a 

s ch v a ľ u j e 

nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam  

vo výlučnom vlastníctve Mesta Púchov, Štefánikova 821/21, 

020 01 Púchov, IČO: 00317748, a to: 

- pozemok - parcela KN-C č. 1762/2 – zastavaná plocha  

a nádvorie o výmere 3 m², odčlenená z pozemku parc. KN-C 

č. 1762, evidovaného Katastrálnym odborom Okresného úradu 

Púchov, pre katastrálne územie: Horné Kočkovce, obec: 

Púchov, okres: okres Púchov, na LV č. 1, a to 

geometrickým plánom č. 102/2021 na oddelenie parciel p.č. 

1530/2, 1762/2,3, ktorý vyhotovila Geodetická kancelária 

Ing. Štefan Jantoš, Štefánikova 817, Púchov IČO: 

17777062, dňa 17.09.2021, overeným Okresným úradom 

Púchov, katastrálnym odborom, Ing. Evou Gabajovou dňa 

25.11. 2021 pod č. 631/21, 

- pozemok - parcela registra KN-C č. 1762/3 – zastavaná

plocha a nádvorie o výmere 18 m², odčlenená z pozemku 

parc. KN-C č. 1762 a z pozemku parc. KN-C č. 1526/3, 

evidovaných Katastrálnym odborom Okresného úradu Púchov, 

pre katastrálne územie: Horné Kočkovce, obec: Púchov, 

okres: Púchov, na LV č. 1, a to geometrickým plánom č. 

102/2021 na oddelenie parciel p.č. 1530/2, 1762/2,3, 

ktorý vyhotovila Geodetická kancelária Ing. Štefan 

Jantoš, Štefánikova 817, Púchov IČO: 17777062, dňa 

17.09. 2021, overeným Okresným úradom Púchov, katastrálny 

odbor, Ing. Evou Gabajovou dňa 25.11.2021 pod č. 631/21, 

kúpou za kúpnu cenu 40,- eur/m², to je celkom 840,- eur 

(slovom: osemstoštyridsať eur). 

Trenčín,    18.7.2022 

Spracovala: Mgr. Anna Hájková 

referent Kancelárie predsedu TSK 
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