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Zastupiteľstvo  Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí  
dňa 29. 01. 2018 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  čl. 10  ods. 3   písm. a) – i.  Zásad hospodárenia s majetkom  
Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 a č. 2 k Zásadám 
hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe Nemocnice 
s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, 
nachádzajúceho sa  v okrese Prievidza, v obci Prievidza, v k.ú. Prievidza, zapísanom 
na LV č. 3425  v časti A: majetková podstata:  

 
 Stavba:  

- NsP ´A ´, prac. RTG, súp. číslo 20323, postavená na pozemku parc. č. 22 
s príslušenstvom  

 
Pozemok – parcela registra „C“:         
- parc. č. 22 -  zastavané plochy a nádvoria o výmere 1419 m² 

 
 
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 právnych predpisov a  Zásad hospodárenia s majetkom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 a č. 2 k Zásadám 
hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe Nemocnice 
s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, 
nachádzajúceho sa  v okrese Prievidza, v obci Prievidza, v k.ú. Prievidza, zapísanom 
na LV č. 3425  v časti A: majetková podstata:  

 
 Stavba:  

- NsP ´A ´, prac. RTG, súp. číslo 20323, postavená na pozemku parc. č. 22  
s príslušenstvom  

 
Pozemok – parcela registra „C“:         
- parc. č. 22 -  zastavané plochy a nádvoria o výmere 1419 m² 

 
 

3. Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže  č. TSK/003/2018 - OVS             
 „Predaj nehnuteľností – budova NsP "A", pracovisko RTG v k.ú. Prievidza“ 
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