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             Z á m e r 
 

Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad 

hodný 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 
zameniť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:  
 

v okrese Trenčín, v obci Trenčín, katastrálne územie Trenčianske Biskupice,  

Parcely registra „C“ : 
 

1. pozemok parc. č. 1174/8 o výmere 1317 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

2. pozemok parc. č. 1174/9 o výmere 21 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

 

ktoré boli vytvorené Geometrickým plánom č. 41373006-65-14 na oddelenie parciel č. 1174/8, 

1174/9, vyhotoveného dňa 18.09.2014 Ing. Vladimírom Murcinom, Piaristická 273, 911 01 

Trenčín, IČO 41373006, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom 

dňa ..................... pod č. .................., odčlenením od pôvodného pozemku registra „C“  parc. č. 

1174/2 o výmere 17840 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 

5132,     
 

s nehnuteľným majetkom  vo vlastníctve Mesta Trenčín, Mierové. Nám. 2, 911 64 Trenčín, 
 

v okrese Trenčín, obci Trenčín, katastrálne územie Trenčín, 

Parcely registra „C“ : 
 

1. pozemok parc. č. 621/23 o výmere 190 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

2. pozemok parc. č. 621/25 o výmere 307 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

 

zapísaných na LV č. 1,  
 

3. pozemok parc. č. 621/57 o výmere 841 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,      

 

  ktorý bol vytvorený Geometrickým plánom č. 41373006-77-14 na oddelenie parciel č. 621/56, 

621/57, vyhotoveného dňa 09.10.2014 Ing. Vladimírom Murcinom, Piaristická 273, 911 01 

Trenčín, IČO 41373006, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom 

dňa ...................... pod č. ......................, odčlenením od pôvodného pozemku registra „C“  parc.č. 

621/1 o výmere 8089 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 1, 

 

bez finančného vyrovnania,  
 

ako prípad hodný 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.  

 

Osobitný zreteľ  
- spočíva v  potrebe usporiadania právneho vzťahu k pozemkom pre realizáciu investičnej akcie 

Mesta Trenčín „Chodník + priechod pre chodcov Biskupická“ v zmysle projektu pre stavebné 

povolenie a usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom, na ktorých sa nachádzajú stavby vo 

vlastníctve TSK, alebo sú ich súčasťou v areáli Strednej odbornej školy obchodu a služieb na 

ulici P. Jilemnického č. 24 v Trenčíne.  


