
    NNáávvrrhh  nnaa  uuzznneesseenniiee  
 

Zastupiteľstvo  Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí  
dňa 18.05.2015 prerokovalo a 
 
I.   r o z h o d l o  

 
o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku (stavby bez pozemku)  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, nachádzajúceho sa    
v okrese Trenčín, v obci Veľká Hradná  v kat. území Veľká Hradná,  
zapísanom  na  liste vlastníctva č. 854, 
v časti A: majetková podstata 
        Stavby  

   - stavba súp.č.249 – Škola v prírode postavená na pozemku CKN parc.č. 1393, 
druh chránenej nehnuteľnosti -  národná kultúrna pamiatka ( kaštieľ Patrovec). 
Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 249 je evidovaný na liste vlastníctva 
číslo 2006,  

- stavba  bez súp. čísla  - chatka postavená na pozemku CKN parc.č. 1391/2. 
Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba  je evidovaný na liste vlastníctva 
číslo 2006,  

- stavba  bez súp. čísla  - chatka postavená na pozemku CKN parc.č. 1394/2. 
Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba je evidovaný na liste vlastníctva  
číslo 2006,  

- stavba  bez súp. čísla  - garáž postavená na pozemku CKN parc.č. 1406/2. 
Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba je evidovaný na liste vlastníctva  
číslo 2006,  

- stavba  bez súp. čísla  - garáž postavená na pozemku CKN parc.č. 1407/2. 
Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba je evidovaný na liste vlastníctva  
číslo 1666,  

 
- a príslušenstva,  
 
II. s c h v a ľ u j e  

 
1.) spôsob odpredaja nehnuteľného  majetku (stavby bez pozemku)  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 v okrese Trenčín, v obci Veľká Hradná v kat. území Veľká Hradná, 
zapísanom  na  liste vlastníctva č. 854, 
v časti A: majetková podstata 

  Stavby  
- stavba súp.č.249 – Škola v prírode postavená na pozemku CKN parc.č. 1393, 

druh chránenej nehnuteľnosti -  národná kultúrna pamiatka ( kaštieľ Patrovec). 
   Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 249 je evidovaný na liste 

vlastníctva číslo 2006,  



- stavba  bez súp. čísla  - chatka postavená na pozemku CKN parc.č. 1391/2. 
   Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba  je evidovaný na liste vlastníctva 

číslo 2006,  
- stavba  bez súp. čísla  - chatka postavená na pozemku CKN parc.č. 1394/2. 
   Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba je evidovaný na liste vlastníctva  

číslo 2006,  
- stavba  bez súp. čísla  - garáž postavená na pozemku CKN parc.č. 1406/2. 
   Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba je evidovaný na liste vlastníctva  

číslo 2006,  
- stavba  bez súp. čísla  - garáž postavená na pozemku CKN parc.č. 1407/2. 
   Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba je evidovaný na liste vlastníctva  

číslo 1666,  
 

   - a príslušenstva,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  

 
       2.)  súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže  č. TSK/009/2015 - OVS             

„Predaj nehnuteľností – Bývalá škola v prírode Patrovec, k.ú. Veľká 
Hradná“.             
        
 
 
 


