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Zastupiteľstvo Trenčianskeho  samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne 
na zasadnutí  dňa   28. 09. 2015   prerokovalo a  
 
 
I.  u r č u j e  
   prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho   
   samosprávneho kraja v správe Strednej  odbornej školy, T. Vansovej 32, 971 01  
   Prievidza, nachádzajúceho sa v obci Prievidza, kat. územie Prievidza,  
   zapísaného na LV č. 5333 v časti A: Majetková podstata 
   Parcely registra „C“  : 
   - pozemok CKN parc. č.3946/90 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2,       
      vytvorený Geometrickým plánom č. 54/2015 vyhotoveným dňa 27.07.2015        
      vyhotoviteľom GEOMETRIA, Ing. Danou Gašparovičovou, Námestie slobody 22, 
      971 01 Prievidza, IČO: 34341897 a úradne overeným Okresným úradom   
      Prievidza,  katastrálnym odborom dňa 31.08.2015 pod č. 759/2015, odčlenením  
      od pôvodnej parcely CKN parc. č. 3946/81 – zastavané plochy a nádvoria  
      o výmere 1235 m2,  zapísanej na  LV č.  5333. 
 
   - pozemok CKN parc. č.3946/91 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2,       
     vytvorený Geometrickým plánom č. 54/2015 vyhotoveným dňa 27.07.2015        
     vyhotoviteľom GEOMETRIA, Ing. Danou Gašparovičovou, Námestie slobody 22, 
     971 01 Prievidza, IČO: 34341897 a úradne overeným Okresným úradom  
     Prievidza, katastrálnym odborom dňa 31.08.2015 pod č. 759/2015, odčlenením  
     od pôvodnej parcely CKN parc. č. 3946/81 – zastavané plochy a nádvoria  
     o výmere 1235 m2, zapísanej na  LV č.  5333 
 
   v zmysle § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších   
   územných  celkov v znení neskorších  predpisov a v súlade so Zásadami    
   hospodárenia  s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja - ako prevod  
   pozemku  zastavaného stavbou vo vlastníctve  nadobúdateľa vrátane  
   priľahlej plochy,  ktorá  svojím umiestnením a využitím tvorí  neoddeliteľný  
   celok so stavbou.  
      

II. s c h v a ľ u j e  
     predaj prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v okrese 
   Prievidza, v obci Prievidza ,  v kat. území Prievidza, zapísaný na LV č. 5333  
   v časti A: Majetková podstata 
 
  - pozemku CKN parc. č. 3946/90 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m² 
    vytvoreného Geometrickým plánom č. 54/2015 vyhotoveným dňa 27.07.2015        
    vyhotoviteľom GEOMETRIA, Ing. Danou Gašparovičovou, Námestie slobody 22, 
    971 01 Prievidza, IČO: 34341897 a úradne overeným Okresným úradom   
    Prievidza,  katastrálnym odborom dňa 31.08.2015 pod č. 759/2015, odčlenením  
    od pôvodnej parcely CKN parc. č. 3946/81 – zastavané plochy a nádvoria  
    o výmere 1235 m2,  zapísanej na  LV č.  5333. 
 
 



  - pozemku CKN parc. č. 3946/91 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m²     
    vytvoreného Geometrickým plánom č. 54/2015 vyhotoveným dňa 27.07.2015        
    vyhotoviteľom GEOMETRIA, Ing. Danou Gašparovičovou, Námestie slobody 22, 
    971 01 Prievidza, IČO: 34341897 a úradne overeným Okresným úradom  
    Prievidza, katastrálnym odborom dňa 31.08.2015 pod č. 759/2015, odčlenením  
    od pôvodnej parcely CKN parc. č. 3946/81 – zastavané plochy a nádvoria  
    o výmere 1235 m2, zapísanej na  LV č.  5333 
 
   ako prevod pozemku  zastavaného stavbou vo vlastníctve  nadobúdateľa  
   vrátane  priľahlej plochy,  ktorá  svojím umiestnením a využitím tvorí   
   neoddeliteľný celok so stavbou v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.  
   446/2001 Z. z. o majetku vyšších  územných celkov v znení neskorších  
   predpisov a  Zásad hospodárenia  s   majetkom Trenčianskeho  
   samosprávneho kraja    kupujúcim : Erikovi   Rajnohovi, trvale bytom   
   Cintorínska 1699/77, 972 01  Bojnice,  do podielového    spoluvlastníctva  
   v podiele ½,  za kúpnu cenu  vo  výške 1.238,50 Eur  (slovom :  
   tisícdvestotridsaťosem eur , päťdesiat centov )    a Petrovi  Wesserlemu,  
   trvale bytom:  Prievidzská 57/72, 972 13 Nitrianske Pravno, do   podielového  
   spoluvlastníctva v podiele ½,  za kúpnu  cenu  vo výške  1.238,50 Eur  
   (slovom : tisícdvestotridsaťosem eur, päťdesiat centov ).  
 
     


