
Zámer na odpredaj majetku – SOŠ Prievidza  

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 odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný 

osobitného zreteľa - pozemok v okrese Prievidza, v obci Prievidza, katastrálne územie 

Prievidza 

             Z á m e r 
 
Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať 
prebytočný nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade 
s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona 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 č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov,  
 

zverejňuje svoj  z á m e r 
 

odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:  
 
1. nehnuteľný majetok správe Strednej odbornej školy, T.Vansovej 32, 971 01  
    Prievidza, nachádzajúci sa v Prievidzi, v  k. ú. Prievidza,  zapísaný na LV č.  
    5333:  
    pozemok CKN parc. č.1268/21 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 225 m2,  
    vytvorený Geometrickým plánom č. 49/2015 vyhotoveným dňa 07.05.2015   
    vyhotoviteľom GEOmark s.r.o., G. Švéniho 6, 971 01 Prievidza, IČO: 36305049  
    a úradne overeným Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom   
    dňa 21.05.2015 pod č. 458 /2015, odčlenením od pôvodnej parcely CKN parc. 
    č. 1268/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1312 m2, zapísanej na  
    LV č. 5333. 
  
    Kupujúci (žiadateľ) 
    spoločnosť BEVEX- BANSKÝ VÝSKUM, spol. s r.o. , Košovská cesta 20, 971 13  
    Prievidza, IČO: 31 616 399 za kúpnu cenu  vo výške 6.750,-. Eur  (slovom :  
    šesťtisícsedemstopäťdesiat  Eur ).V zmysle zásad hospodárenia s majetkom  
    Trenčianskeho samosprávneho kraja  kupujúci uhradí spolu s kúpnou cenou  
    náklady na vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 110,00- Eur ( slovom :  
    stodesať  Eur). 
    Osobitný zreteľ- zdôvodnenie  
    Osobitný zreteľ spočíva v potrebe  usporiadania majetkovoprávneho vzťahu k  
    pozemku, ktorý je umiestnený medzi výrobnou halou vo vlastníctve žiadateľa a  
    cestou . Jedná sa o obslužný priestor, ktorý svojím umiestnením tvorí prakticky  
    jeden neoddeliteľný celok  s pozemkami  v jeho vlastníctve.  

http://www.tsk.sk/hlavna-stranka/trenciansky-samospravny-kraj/odpredaj/zamer-na-odpredaj-majetku-uhrovec.html?page_id=218246

