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Zastupiteľstvo  Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí  

dňa 26. 01 . 2015  prerokovalo a 

 
schvaľuje  

 
1. trvalú prebytočnosť  nehnuteľného majetku Trenčianskeho  samosprávneho 

kraja na základe zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov a III. časti  čl. 10  ods. 3   písm. a)-i  Zásad 
hospodárenia  s majetkom  Trenčianskeho samosprávneho kraja , v správe 
Gymnázia Ivana Bellu, Lipová 15, 972 51 Handlová,  nachádzajúceho sa  na Ul. 
Novomeského 15 v Handlovej, kat. územie Handlová, zapísanom na LV č. 2769, 
v časti A: majetková podstata 
 
Parcely  registra „C“ 
pozemok  CKN parc. č 3961/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere  6 751m 2,  
pozemok  CKN parc. č.3962 - ostatné plochy o výmere  1085 m2,  
pozemok  CKN parc. č. 3963 - ostatné plochy o výmere    346 m2,  
pozemok  CKN parc. č. 3964 - ostatné plochy o výmere  1173 m2,  
pozemok  CKN parc.č. 3965/2 - záhrady o výmere  511 m2,  
 

     Stavby  
škola  súpis. číslo 1157, postavená na parcele CKN parc.č.  3961/1,   
                                      
učebňa školy -  bez súp. čísla,  postavená na parcele CKN parc.č.  3961/1,  
                                     nezapísaná na liste vlastníctva,   
vonkajšie úpravy (kanalizácia, prípojka plynu ,oporné múry, spevnené plochy  
                                     betónové a asfaltové ), 
oplotenia ( oplotenie školy, ihriska), 
 

2.  spôsob odpredaja nehnuteľného  majetku  formou obchodnej verejnej                  
     súťaže  na základe  § 9a  ods. 1 písm. a) v súlade s podmienkami uvedenými  
     v ods. 2  a  ods. 3  tohto §,  zákona  č. 446/2001 Z. z.  o majetku vyšších  
     územných celkov  v znení neskorších predpisov a Zásad  hospodárenia   
     s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, schválených Uznesením  
     Zastupiteľstva TSK č. 137/2014  dňa 07. 07. 2014, nachádzajúceho sa  na   
     Ul. Novomeského 15 v Handlovej,  zapísanom na LV č. 2769,  v časti A:  
     majetková  podstata 
 

Parcely  registra „C“ 
pozemok  CKN parc. č 3961/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere  6751m 2,  
pozemok  CKN parc. č.3962 - ostatné plochy o výmere  1085 m2,  
pozemok  CKN parc. č. 3963 - ostatné plochy o výmere    346 m2,  
pozemok  CKN parc. č. 3964 - ostatné plochy o výmere  1173 m2,  
pozemok  CKN parc.č. 3965/2 - záhrady o výmere  511 m2,  
 
 
 



     Stavby  
škola  súpis. číslo 1157, postavená na parcele CKN parc.č.  3961/1,   
                                    
učebňa školy -  bez súp. čísla,  postavená na parcele CKN parc.č.  3961/1,  
                        nezapísaná na liste vlastníctva,   
 
vonkajšie úpravy (kanalizácia, prípojka plynu ,oporné múry, spevnené plochy  
                                     betónové a asfaltové ), 
 
oplotenia ( oplotenie školy, ihriska),  
 
 

     3.  súťažné podmienky pre Obchodnú verejnú súťaž  č. TSK /001/2015 - OVS 
          „Predaj nehnuteľností - Areál Gymnázia Ivana Bellu, Novomeského 15,  
          Handlová“ 


