
 Návrh na uznesenie 
 
 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa   
14.05.2018 prerokovalo a 
 
 
I.   r o z h o d l o 
 
o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, 
v obci Kočovce, katastrálne územie Rakoľuby, parcela registra „C“  
                                                                                                   

- pozemok parc. č. 222/6 o výmere 60 m2, druh pozemku zastavané plochy                  
a nádvoria, 
 

vytvorený  Geometrickým plánom č. 34490574-2/2018 na oddelenie pozemku CKN 
p.č. 222/6, ktorý vyhotovil dňa 25.01.2018 Ing. Vladimír Uhlík – Geoinfos Trenčín, 
Tematínska 2652/33, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34490574  a bol úradne 
overený Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom dňa 
07.02.2018 pod č. 65/2018, oddelením od pozemku registra „C“ parc. č. 222/2 
o výmere 6704 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného 
v časti A: Majetková podstata na LV č. 1619.     
 
 
 
 
II.   s c h v a ľ u j e  
 
prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, 
v obci Kočovce, katastrálne územie Rakoľuby, parcela registra „C“  
                                                                                                   
- pozemok parc. č. 222/6 o výmere 60 m2, druh pozemku zastavané plochy               
a nádvoria, 
 

vytvorený  Geometrickým plánom č. 34490574-2/2018 na oddelenie pozemku CKN 
p.č. 222/6, ktorý vyhotovil dňa 25.01.2018 Ing. Vladimír Uhlík – Geoinfos Trenčín, 
Tematínska 2652/33, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34490574  a bol úradne 
overený Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom dňa 
07.02.2018 pod č. 65/2018, oddelením od pozemku registra „C“ parc. č. 222/2 
o výmere 6704 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného 
v časti A: Majetková podstata na LV č. 1619,     
 
ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa podľa 
§ 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov nadobúdateľovi – kupujúcemu ZaRea Invest, s.r.o., so sídlom:                  
916 31 Kočovce 321, IČO: 47 854 626  do výlučného vlastníctva v podiele 1/1,  
za kúpnu cenu vo výške  1200,00 EUR (slovom: jedentisícdvesto eur).  
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