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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.   nehnuteľného majetku v správe Strednej odbornej školy,  Štúrova 1388/23A, 018 41 
      Dubnica nad Váhom, nachádzajúci sa  v okrese Ilava, v obci  Dubnica nad Váhom,  
      v kat. území Dubnica nad Váhom, zapísaný na  LV č.  2704:  
      pozemok  CKN parc. č 433/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere  567 2,  

dielne , objekt  č. 104, súp. č. 1530, postavený na  pozemku  CKN  parc .č.     
 433/2,  

 

      Kupujúci 
     KUKA ENCO WERKZEUGBAU, spol. s.r.o.  so sídlom: Štúrova 1, 018 41 Dubnica  
     nad Váhom, IČO: 34148515, do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za  
     dohodnutú kúpnu cenu vo výške 10.150,- EUR(slovom: desaťtisícstopäťdesiat  
     Eur) ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona  
     č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších  
     predpisov a v súlade so Zásadami  hospodárenia s  majetkom Trenčianskeho  
     samosprávneho kraja za nasledovných podmienok:  
 
     -  kupujúci do 31.12.2016 bezodplatne prevedie do vlastníctva Trenčianskeho   
        samosprávneho kraja technické zariadenie najmenej vo výške 14.010,-  EUR   
        pre výučbu  žiakov Strednej odbornej školy, Štúrova 1388/23A, 018 41    
        Dubnica nad Váhom, 
 
     - kupujúci do 31.12.2016 bezodplatne prevedie do vlastníctva Trenčianskeho   
       samosprávneho kraja  technické zariadenie najmenej  vo výške 9.340,-  EUR  
       pre výučbu žiakov Strednej priemyselnej školy, Obrancov mieru 343/1, 018 41  
       Dubnica  nad Váhom, 
 
    Osobitný zreteľ – zdôvodnenie 
    Osobitný zreteľ vychádza zo zámeru kupujúceho vybudovať technologické centrum     
    v oblasti vývoja a vo verejnoprospešnom záujme, ktorý spočíva vo vytvorení nových  
    pracovných miest s prepojením na jeho prevádzku, umiestnenú v blízkosti  
    predmetných nehnuteľností vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
    Osobitný zreteľ zároveň zohľadňuje záväzok kupujúceho vyrovnať rozdiel medzi      
    kúpnou cenou a cenou určenou v znaleckom posudku bezodplatným prevodom  
    technického zariadenia do vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja  pre  
    výučbu žiakov Strednej odbornej školy a Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad  
    Váhom. 


