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Z á m e r 
 

Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prevodu majetku zámenou           

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR            

č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

_____________________________________________________________________________ 
 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) 

zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov 
 

 

zverejňuje svoj  z á m e r 

prevodu majetku  - pozemkov a stavieb 

 

 
nachádzajúceho sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Stará Turá, v katastrálnom území 

Stará Turá: 

 

 PARCELY registra „E“ zapísané na LV č. 370 ako: 

Číslo 

parcely 

Výmera  

m² 
Druh pozemku 

623/11 1210 zastavané plochy a nádvoria 

623/12 57 zastavané plochy a nádvoria 

623/13 146 zastavané plochy a nádvoria 

623/14 39 zastavané plochy a nádvoria 

 

 PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 370 ako: 

      Číslo parcely 
Výmera  

m² 
Druh pozemku 

613/1 1115 ostatné plochy 

619 414 zastavané plochy a nádvoria 

620/1 1853 zastavané plochy a nádvoria 

621 81 zastavané plochy a nádvoria 

622 406 záhrady 

 

 STAVBY zapísané na LV č. 370 ako: 

Druh stavby Súpisné číslo 
Na pozemku 

parc. č. 

 

Školská kuchyňa  bez súp. čísla   619 vrátane príslušenstva 

Sklad školskej kuchyne  bez súp. čísla   621 vrátane príslušenstva 
 

 



zámenou za majetok – pozemky vo vlastníctve Mesta Stará Turá, ul. SNP  1/2, 916 01 Stará 

Turá, nachádzajúci sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, obci Stará Turá, v katastrálnom území  

Stará Turá : 

 
 PARCELY registra „C“  zapísané na LV č. 1 ako: 
 

Číslo parcely 
Výmera v 

m² 
Druh pozemku 

516/1 2763     zastavaná plocha a nádvorie 

516/7 185     zastavaná plocha a nádvorie  

516/9 80               ostatná plocha  

312/5 234     zastavaná plocha a nádvorie 

582/4 66     zastavaná plocha a nádvorie 

591/12 509     zastavaná plocha a nádvorie 

1038/9 81     zastavaná plocha a nádvorie 

209/3 1661     zastavaná plocha a nádvorie 

209/5 1284     zastavaná plocha a nádvorie 

4103/3 2544     zastavaná plocha a nádvorie 

4103/4 69 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/5 93 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/6 12 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/7 2059 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/8 4 zastavaná plocha a nádvorie 

4103/9 13 zastavaná plocha a nádvorie 

 
 

s finančným vyrovnaním vo výške 2.073,96 EUR zo strany Mesta Stará Turá. 

   

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR                     

č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.  

 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov 

pod cestami II. a III. triedy v meste Stará Turá, vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja 

číslo II/581, III/1237, III/1242, III/1245 a v záujme zabezpečenia lepšieho využitia nehnuteľností  

a pre potrebu plnenia úloh samosprávy Mesta Stará Turá. 

 


