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Zastupiteľstvo  Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí  
dňa 26.01. 2015 prerokovalo a 
 
I.   r o z h o d l o  

 
o trvalej prebytočnosti 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 Spojenej školy, 
Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, 
Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium Rastislavova 332, Nováky so sídlom 
Rastislavova 332, 972 71 Nováky, nachádzajúceho sa na ulici Chemikov 8 
v Novákoch ,v okrese Nováky, v obci Nováky v kat. území Nováky,  zapísanom na 
liste vlastníctva č. 1930, 

 v časti A: majetková podstata 
           Parcely  registra „C“ 

 -  pozemok parc.č. 393/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere      
5434 m2,  

                -  pozemok parc.č. 393/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere    
154 m2,  

          
             Stavby  

  - stavba súp.č.8 - Stredné odborné učilište postavené na pozemku CKN                   
parc.č. 393/1, 

  - stavba  bez súp. čísla  - spojovací objekt SOUCH Nováky  postavený na 
pozemku CKN parc.č. 393/2, 

  
 -   vonkajšie úpravy, oplotenia,  

 
II. s c h v a ľ u j e  

 
1.)   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 ulici 
Chemikov 8 v Novákoch ,v okrese Nováky, v obci Nováky v kat. území Nováky,  
zapísanom na liste vlastníctva č. 1930, 
v časti A: majetková podstata 
Parcely  registra „C“ 
 -  pozemok parc.č. 393/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere      

5434 m2,  

                -  pozemok parc.č. 393/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere    
154 m2,  

            
 
 



                Stavby  
  - stavba súp.č.8 - Stredné odborné učilište postavené na pozemku CKN                   

parc.č. 393/1, 
  - stavba  bez súp. čísla  - spojovací objekt SOUCH Nováky  postavený na 

pozemku CKN parc.č. 393/2, 
 
 -   vonkajšie úpravy, oplotenia,  

 
       2.)   súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže  č. TSK/006/2015 - OVS             

   „Predaj nehnuteľností – Stredná odborná škola -  škola , na ul. Chemikov  
    8,  Nováky“.     


