
 

O P R A V A 
 

u z n e s e n i a  číslo 852/2022 

prijatého na XXXVI. zasadnutí Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 2.5.2022 

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 

    h) Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK  

       v k. ú. Nové Mesto nad Váhom s mestom Nové Mesto nad  

       Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa.     

    

       U z n e s e n i e  číslo 852/2022 

       Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

       zasadnutí dňa 02.05.2022 prerokovalo a 

 

I.  u r č u j e 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 

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

vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku – 

stavba a pozemky vo vlastníctve Trenčianskeho samo-

správneho kraja, nachádzajúceho sa na ul. Jánošíkova 

(bývalý areál Strednej poľnohospodárskej školy) v 

okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Nové Mesto nad 

Váhom, v k. ú. Nové Mesto nad Váhom: 
 

       STAVBA zapísaná na LV č. 3191: 

Druh stavby Súpisné číslo 
Na pozemku 

parc. č. 
Poznámka 

stavba 428 3667/3 s príslušenstvom 

       PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 3191: 

Číslo parcely Výmera v  m² Druh pozemku 

3667/3 1388 zastavaná plocha a nádvorie 

3671 783 ostatná plocha 

3670/1 1617 zastavaná plocha a nádvorie 
 

z á m e n o u  za nehnuteľný majetok - pozemky     

vo vlastníctve mesta Nové Mesto nad Váhom, nachá-

dzajúce sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci 

Nové Mesto nad Váhom, v k. ú. Nové Mesto nad Váhom: 
 

       PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 3160: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

534/6 6008 zastavaná plocha a nádvorie 

2498/10 576 ostatná plocha 
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2498/11 37 ostatná plocha 

2498/12 34 zastavaná plocha a nádvorie 

2491/1 1729 zastavaná plocha a nádvorie 

2491/5 842 ostatná plocha 

2491/6 897 ostatná plocha 

2444/12 117 zastavaná plocha a nádvorie 

2444/13 55 ostatná plocha 

6036/10 110 zastavaná plocha a nádvorie 

2148/6 961 zastavaná plocha a nádvorie 

1436/1 2092 zastavaná plocha a nádvorie 

 

nachádzajúce sa pod cestami č. II/504 Podolie – 

Nové Mesto nad Váhom, č. II/515 Nové Mesto nad 

Váhom - Rakoľuby a č. III/1220 Nové Mesto nad Váhom 

– Moravské Lieskové. 
 

       PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 7605: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

534/10 2 zastavaná plocha a nádvorie 

2498/1 9019 zastavaná plocha a nádvorie 

2498/3 2155 ostatná plocha 

2498/4 116 zastavaná plocha a nádvorie 

2498/7 1321 ostatná plocha 

2498/14 32 zastavaná plocha a nádvorie 
 

nachádzajúce sa pod cestou č. II/504 Podolie – Nové 

Mesto nad Váhom, 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe 

majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov nachádzajú-

cich sa pod cestami č. II/504, č. II/515 a č. 

III/1220 v meste Nové Mesto nad Váhom, vo vlast-

níctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a v záujme 

zabezpečenia lepšieho využitia nehnuteľností a pre 

potrebu plnenia úloh samosprávy mesta Nové Mesto 

nad Váhom. 

 

II. s ch v a ľ u j e 

prevod  trvale  prebytočného nehnuteľného majetku – 

stavba a pozemky vo vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, nachádzajúceho sa na ul. 

Jánošíkova (bývalý areál Strednej poľnohospodárskej 

školy) v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Nové 

Mesto nad Váhom, v k. ú. Nové Mesto nad Váhom: 
 

       STAVBA zapísaná na LV č. 3191 

Druh stavby 
Súpisné 

číslo 

Na pozemku 

parc. č. 
Poznámka 

stavba 428 3667/3 s príslušenstvom 

 

       PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 3191: 
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Číslo parcely Výmera m² Druh pozemku 

3667/3 1388 zastavaná plocha a nádvorie 

3671 783 ostatná plocha 

3670/1 1617 zastavaná plocha a nádvorie 

 

z á m e n o u  za nehnuteľný majetok - pozemky      

vo vlastníctve mesta Nové Mesto nad Váhom, nachá-

dzajúce sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci 

Nové Mesto nad Váhom, v k. ú. Nové Mesto nad Váhom: 

 

       PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 3160: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

534/6 6008 zastavaná plocha a nádvorie 

2498/10 576 ostatná plocha 

2498/11 37 ostatná plocha 

2498/12 34 zastavaná plocha a nádvorie 

2491/1 1729 zastavaná plocha a nádvorie 

2491/5 842 ostatná plocha 

2491/6 897 ostatná plocha 

2444/12 117 zastavaná plocha a nádvorie 

2444/13 55 ostatná plocha 

6036/10 110 zastavaná plocha a nádvorie 

2148/6 961 zastavaná plocha a nádvorie 

1436/1 2092 zastavaná plocha a nádvorie 
 

nachádzajúce sa pod cestami č. II/504 Podolie – 

Nové Mesto nad Váhom, č. II/515 Nové Mesto nad 

Váhom - Rakoľuby a č. III/1220 Nové Mesto nad Váhom 

– Moravské Lieskové. 
 

       PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 7605: 

Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

534/10 2 zastavaná plocha a nádvorie 

2498/1 9019 zastavaná plocha a nádvorie 

2498/3 2155 ostatná plocha 

2498/4 116 zastavaná plocha a nádvorie 

2498/7 1321 ostatná plocha 

2498/14 32 zastavaná plocha a nádvorie 
 

nachádzajúce sa pod cestou č. II/504 Podolie – Nové 

Mesto nad Váhom, 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe 

majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov nachádzajú-

cich sa pod cestami č. II/504, č. II/515 a č. 

III/1220 v meste Nové Mesto nad Váhom vo vlast- 

níctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a v záujme 

zabezpečenia lepšieho využitia nehnuteľností a pre 

potrebu plnenia úloh samosprávy mesta Nové Mesto 

nad Váhom. 
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Zámena sa schvaľuje bez finančného vyrovnania. 

        

 

 

 

 

 

 

Trenčín,    23.5.2022 

Spracovala: Mgr. Anna Hájková 

            referent Kancelárie predsedu TSK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Jaroslav  B a š k a, v.r.   Ing. Marek  B r i e s t e n s k ý, v.r.  

            predseda                   poverený riadením Úradu               

Trenčianskeho samosprávneho kraja   Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

 

 

 
 

 


