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Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa   
24.11.2014  prerokovalo  a 
 
 

I.   r o z h o d l o 
 

o prebytočnosti nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, v správe - Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
Brnianska 3, 911 05 Trenčín,  nachádzajúceho sa v  okrese Partizánske, obci Veľké 
Kršteňany, katastrálne územie Veľké Kršteňany, zapísaného na  LV č. 924, v časti 
A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape : 
 

- pozemok parc. č. 293/3 o výmere 20 m2, druh pozemku zastavané plochy  
a nádvoria. 

 
 
 

II.   u r č u j e 
 

prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho 
samosprávneho kraja uvedeného v bode I. tohto uznesenia,  v správe - Správa ciest 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín  
 

- pozemok parc. č. 293/3 o výmere 20 m2, druh pozemku zastavané plochy    
a nádvoria, 

    

  Jánovi Jančichovi a manželke  Anne Jančichovej rod. Bezákovej, obaja trvale 
bytom Veľké Kršteňany č. 19, 958 03 Partizánske 3, do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške  220,00,- 
EUR  (slovom: dvestodvadsať  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.  

    

Osobitný zreteľ  spočíva v  potrebe usporiadania právneho vzťahu k pozemku, ktorý 
bezprostredne susedí s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov a tvorí ich súčasť. 
Predajom pozemku registra “C“ parc. č. 293/3 sa spolu s pozemkami vo vlastníctve 
žiadateľov vytvorí súvislý celok nehnuteľností vhodný na užívanie jedného vlastníka 
a to ako súčasť domu súp. č. 19 v Obci Veľké Kršteňany. 
 
 
 

III.   s c h v a ľ u j e  
 

1. odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v okrese   
Partizánske, v obci Veľké Kršteňany , katastrálne  územie Veľké Kršteňany, 
zapísaného na LV č. 924 v časti A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ 
evidované na katastrálnej mape : 
 

- pozemok parc. č. 293/3 o výmere 20 m2, druh pozemku zastavané plochy a    
 nádvoria, 

    

  Jánovi Jančichovi a manželke  Anne Jančichovej rod. Bezákovej, obaja 
trvale   bytom Veľké Kršteňany č. 19, 958 03 Partizánske 3, do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo 
výške  220,00,- EUR  (slovom: dvestodvadsať  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. 



    

Osobitný zreteľ  spočíva v  potrebe usporiadania právneho vzťahu k pozemku, ktorý 
bezprostredne susedí s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov a tvorí ich súčasť. 
Predajom pozemku registra “C“ parc. č. 293/3 sa spolu s pozemkami vo vlastníctve 
žiadateľov vytvorí súvislý celok nehnuteľností vhodný na užívanie jedného vlastníka 
a to ako súčasť domu súp. č. 19 v Obci Veľké Kršteňany. 
 
2. Vyňatie nehnuteľného majetku špecifikovaného v bode I. zo správy správcu 

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja , Brnianska 3, 911 05 Trenčín 
dňom  prevodu  vlastníckeho práva. 

 


