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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.      nehnuteľný majetok správe Spojenej školy , Námestie SNP 5, Partizánske  
         s organizačnými zložkami SOŠ, Námestie SNP 5, Partizánske, SPŠ , Námestie  
         SNP 5, Partizánske, OA , Námestie SNP 5, Partizánske, nachádzajúci sa v   
         Partizánskom, k. ú. Partizánske, zapísaný na LV č. 2851:  
  

pozemok CKN parc. č. 2620/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2,      
vytvorený Geometrickým plánom č. 130/2014 vyhotoveným dňa 06.11.2014   

    vyhotoviteľom Geodetická kancelária, Ing. Silvia Blahová, Februárova 153,  
    958 01 Partizánske, IČO: 34579851 a úradne overeným Okresným úradom  
    Partizánske, katastrálnym odborom  dňa 18.11. 2014 pod č. 310/14, odčlenením  
    od pôvodnej  parcely CKN parc. č. 2620/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  
    2829 m2, zapísanej na LV č. 2851. 
 
    Kupujúci  

          Ing. Bohumilovi Prikryl s manželkou Elenou Prikrylovou, rod. Michalíkovou,  
          obaja bytom Veľká Okružná 1040/37, 958 01 Partizánske, do bezpodielového                      
          spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1  za kúpnu cenu vo výške 315,00 €  
          (slovom:  tristopätnásť 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 Zásad hospodárenia s majetkom  
          Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
 

     Osobitný zreteľ- zdôvodnenie   
          spočíva v potrebe  usporiadania majetkovoprávneho vzťahu k         
          pozemku, ktorý  sa nachádza v bezprostrednej blízkosti rodinného domu  
          žiadateľov ,svojím umiestnením tvorí prakticky jeden neoddeliteľný celok  
          s pozemkami v ich vlastníctve. O novovytvorený pozemok sa žiadatelia  
          riadne dlhodobo starajú a využívajú pre vlastné potreby od roku  1992. 
 

 


