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NNáávvrrhh  nnaa  uuzznneesseenniiee  
 

Zastupiteľstvo  Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí  
dňa 26. 01. 2015 prerokovalo a 
 
I.   r o z h o d l o 

o prebytočnosti nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, 
Piešťanská  2262 / 80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  nachádzajúceho sa 
v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci  Nové Mesto nad Váhom,  kat. územie 
Nové Mesto nad Váhom, zapísaného  na LV č. 1107,  časť A: majetková podstata 
 

   Stavby:  
  ubytovacie zariadenie  súp. č. 2377 na parcele č.3669,  
  stavba súp. č. 496 na parcele č. 3668, 
  stavba súp. č. 429 na parcele č. 3672, 
  garáže bez súp. č. na parcele č. 3674/6,  
         

        Pozemky- parcely registra “C“: 
  parc. č. 3669 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 587 m², 
  parc. č. 3670/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.723 m², 
  parc. č. 3668 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m², 
  parc. č. 3670/2 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 802 m². 
  parc. č. 3672 -zastavané plochy a nádvoria o výmere 214 m², 
  parc. č. 3673/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 637 m², 
  parc. č. 3674/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 142 m², 
  parc. č. 3674/12 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 416 m², 

 
II.  s ch v a ľ u j e   
 
     1. a)  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 , nachádzajúceho sa v areáli  
        SOŠ v Novom Meste nad Váhom, Jánošíkova 4, k. ú. Nové Mesto nad Váhom,  
        zapísaného na LV č. 1107 v časti A : majetková podstata  

 
          Stavby:  
        ubytovacie zariadenie  súp. č. 2377 na parcele č.3669,  
         

              Pozemky- parcely registra “C“: 
        parc. č. 3669 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 587 m², 
        parc. č. 3670/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.723 m², 
         

         b)  súťažné podmienky pre Obchodnú verejnú súťaž  č. TSK /002/2015 - OVS 
             „Predaj nehnuteľností – SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom,     
              I. časť-  Internát “ 
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    2.  a)  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 , nachádzajúceho sa v areáli  
        SOŠ v Novom Meste nad Váhom, Jánošíkova 4, k. ú. Nové Mesto nad Váhom,  
        zapísaného na LV č. 1107 v časti A : majetková podstata  
         
      Stavby:          
        stavba súp. č. 496 na parcele č. 3668,   
         

              Pozemky- parcely registra“C“: 
        parc. č. 3668 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m², 
        parc. č. 3670/2 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 802 m². 

  
         b)  súťažné podmienky pre Obchodnú verejnú súťaž  č. TSK /003/2015 - OVS 
             „Predaj nehnuteľností – SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom,  
              II. časť - Vilka“ 
 
 
    3.  a)  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 , nachádzajúceho sa v areáli  
        SOŠ v Novom Meste nad Váhom, Jánošíkova 4, k. ú. Nové Mesto nad Váhom,  
        zapísaného na LV č. 1107 v časti A : majetková podstata  
         

   Stavby:  
        stavba súp. č. 429 na parcele č. 3672, 
         

               Pozemky- parcely registra“C“: 
         parc. č. 3672 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 214 m², 
         parc. č. 3673/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 637 m², 
   
    

         b)  súťažné podmienky pre Obchodnú verejnú súťaž  č. TSK /004/2015 - OVS 
             „Predaj nehnuteľností – SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom-  
              III. časť- Administratívna budova“ 
 
 
    4.  a)  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 , nachádzajúceho sa v areáli  
        SOŠ v Novom Meste nad Váhom, Jánošíkova 4, k. ú. Nové Mesto nad Váhom,  
        zapísaného na LV č. 1107 v časti A : majetková podstata  

    Stavby:  
         garáže bez súp. č. na parcele č. 3674/6,  
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         Pozemky- parcely registra“C“: 
         parc. č. 3674/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 142 m², 
         parc. č. 3674/12 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 416 m², 

 

  
         b)  súťažné podmienky pre Obchodnú verejnú súťaž  č. TSK /005/2015 - OVS 
             „Predaj nehnuteľností – SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom-  
              IV. časť- Garáže“ 
 


