
U z n e s e n i e  č. 12/2013 
Komisie pre financie, rozpočet a investície pri Zastupiteľstve TSK                               

zo zasadnutia konaného dňa 11.4.2013 
 

 

Komisia pre financie, rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na 2. zasadnutí  konanom dňa 11.4.2013 prerokovala predložené 

materiály týkajúce sa prebytočného a neupotrebiteľného majetku TSK a  

 

odporúča Zastupiteľstvu TSK  

 

A: 
I. s c h v á l i ť  

1. odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v okrese Bánovce 

nad Bebravou, v obci  Bánovce nad Bebravou, v kat. území Bánovce nad Bebravou, 

zapísaného na LV č.  2896, v časti A: majetková podstata  

Parcely registra „C“ 

 pozemok  C KN parc. č. 2513/1 - ostatná plocha o výmere 1324 m² 

 pozemok  C KN parc. č. 2514/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2169 m² , 

       vytvorený GP č. 31321704 - 309/2013, vyhotoveným dňa 18.02. 2013 GEODÉZIOU  

       Bratislava a.s. , overeným Správou katastra Bánovce nad Bebravou dňa 11.03.2013 

       pod č. 37/2013, odčlenením od pôvodnej parcely C KN  parc. č. 2514 – zastavané  

       plochy a nádvoria a výmere 2723 m² 

  pozemok  C KN  parc. č. 2515/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 377 m²,

  pozemok  C KN  parc. č. 2515/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 795 m² .

Stavby 

 administratívna budova  súp. č. 1393 na pozemku  CKN parc. č.  2515/4 

 ubytovňa                         súp. č. 1393 na pozemku  CKN parc.  č.  2515/1  

 vonkajšie úpravy, oplotenia 

 

obchodnej spoločnosti REKOMAT, spol. s  r.o. so sídlom Trenčianska cesta 1573/114, 

957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 313 840 , do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, 

za kúpnu ceru vo výške 150 000,- EUR ( slovom: stopäťdesiattisíc Eur) v súlade  s § 9a 

ods. 1 písm. a) zákona 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
 

2. vyňatie  nehnuteľného  majetku  špecifikovaného  v  bode  I.1. tohto   uznesenia  zo  správy 

Strednej       odbornej    školy,  Farská  7, 957  01  Bánovce   nad   Bebravou,  dňom   prevodu 

vlastníckeho práva. 

 

Hlasovanie prítomných členov : za                                      0 

                                                    proti                                  0 

                                                    zdržali sa hlasovania         5 

 

 

 

 

 



B: 
I.  r o z h o d n ú ť 

o prebytočnosti nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja 

nachádzajú-ceho sa v kat. území Trenčianske Jastrabie, zapísaného na LV č. 1959, v časti A: 

Majetková podstata :  Parcely registra „C“  : 

 

a) pozemok  CKN   parc. č. 1045/3  –  ostatné plochy o výmere 5 m
2
 

vytvorený Geometrickým plánom na oddelenie pozemku p. č. 1045/3 a na zameranie 

trafostanice p. č. 1045/4, vyhotovený dňa 22.01.2013 geodetickou kanceláriou Ing. 

Miroslav Kováč - GEODETI, Priehradná ul. 1, 949 01 Nitra, IČO: 18024335 a úradne 

overený Správou katastra Trenčín dňa 29.01.2013 pod č. 66/13, oddelením od pôvodnej 

parcely CKN č. 1045/1– zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 431 m
2
, zapísanej na 

LV č.1959  

 

b) pozemok  CKN   parc. č. 1045/4  –  zastavané plochy o výmere 4 m
2
                           

vytvorený Geometrickým plánom na oddelenie pozemku p. č. 1045/3 a na zameranie 

trafostanice p. č. 1045/4, vyhotovený dňa 22.01.2013  geodetickou kanceláriou Ing. 

Miroslav Kováč - GEODETI, Priehradná ul. 1, 949 01 Nitra, IČO: 18024335 a úradne 

overený Správou katastra Trenčín dňa 29.01.2013 pod č. 66/13, oddelením od pôvodnej 

parcely CKN č. 1045/1– zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 431m
2
, zapísanej na 

LV č. 1959 

 

II.  s ch v á l i ť 
1. odpredaj    prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v okrese Trenčín, 

v obci Trenčianske Jastrabie, v kat. území Trenčianske Jastrabie, zapísaného na LV č. 2685 

v časti A: Majetková podstata :  Parcely registra „C“ : 

 

a) pozemok  CKN   parc. č. 1045/3  –  ostatné plochy o výmere 5 m
2
 

vytvorený Geometrickým plánom na oddelenie pozemku p. č. 1045/3 a na zameranie 

trafostanice p. č. 1045/4, vyhotovený dňa 22.01.2013 geodetickou kanceláriou Ing. 

Miroslav Kováč - GEODETI, Priehradná ul. 1, 949 01 Nitra, IČO: 18024335 a úradne 

overený Správou katastra Trenčín dňa 29.01.2013 pod č. 66/13, oddelením od pôvodnej 

parcely CKN č. 1045/1– zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 431 m
2
, zapísanej na 

LV č.1959  

 

b) pozemok  CKN   parc. č. 1045/4  –  zastavané plochy o výmere 4 m
2
                           

vytvorený Geometrickým plánom na oddelenie pozemku p. č. 1045/3 a na zameranie 

trafostanice p. č. 1045/4, vyhotovený dňa 22.01.2013  geodetickou kanceláriou Ing. 

Miroslav Kováč - GEODETI, Priehradná ul. 1, 949 01 Nitra, IČO: 18024335 a úradne 

overený Správou katastra Trenčín dňa 29.01.2013 pod č. 66/13, oddelením od pôvodnej 

parcely CKN č. 1045/1– zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 431m
2
, zapísanej na 

LV č. 1959 

 

podľa  § 9a ods. 8. písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v 

znení neskor-ších predpisov, kupujúcemu - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 

Bratislava,  816 47, IČO : 36 361 518, v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 195,00 Eur 

(slovom: stodeväťdesiatpäť Eur) určenú na základe  Znaleckého  posudku  číslo 27/2013 zo 

dňa 04. 03. 2013 vyhotoveného znalcom Ing. Igor Šinský, 956 36 Rybany č. 475   

 



2. vyňatie nehnuteľného majetku špecifikovaného v bode II.1. tohto uznesenia zo správy 

Správy  ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín dňom 

prevodu vlastníckeho práva. 

 

Hlasovanie prítomných členov : za                                      5 

                                                    proti                                   0 

                                                    zdržali sa hlasovania         0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Trenčíne 11.4..2013 

Za správnosť: Ing. Iveta Sokolíková, tajomník komisie 


