
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

 
 

Zámer predaja prebytočného majetku 
Trenčianskeho samosprávneho kraja obchodnou verejnou súťažou 

 
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len 

„vyhlasovateľ“ ) podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších právnych predpisov  a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov zverejňuje zámer predať svoj nehnuteľný 
majetok formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“)  

 
1. Predmetom OVS je predaj nehnuteľného majetku, nachádzajúceho sa  v okrese Ilava, v obci 
Dubnica nad Váhom, v k.ú.  Dubnica nad Váhom, zapísaného na LV č. 2704  v časti A: majetková 
podstata:  
 
Stavby:  
- budova SOU/A, súp. číslo 1388, postavená na pozemku parc. č. 418/4 s príslušenstvom  
- budova SOU/B, súp. číslo 1389, postavená na pozemku parc. č. 418/5 s príslušenstvom  
- telocvičňa SOU, súp. číslo 1390, postavená na pozemku parc. č. 418/6 s príslušenstvom 
- učebne pre teor. vyu., súp. číslo 1720, postavené na pozemku parc. č. 418/15 s príslušenstvom 
- spojovacia chodba, bez súp. čísla, postavená na pozemku parc. č. 418/17 
- garáž, bez súp. čísla, postavená na pozemku parc. č. 418/18 

 
Pozemky – parcely registra „C“:         
- pozemok, parc. č. 418/3 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4178 m² 
- pozemok, parc. č. 418/4 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1058 m² 
- pozemok, parc. č. 418/5 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 597 m² 
- pozemok, parc. č. 418/6 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1123 m² 
- pozemok, parc. č. 418/15 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 511 m² 
- pozemok, parc. č. 418/16 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 125 m² 
- pozemok, parc. č. 418/17 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 74 m² 
- pozemok, parc. č. 418/18 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 35 m² 
- pozemok, parc. č. 3236/180 -  ostatná plocha o výmere 1214 m² 
- pozemok, parc. č. 3236/232 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 636 m² 

 
2. Plné znenie vyhlásenia OVS a Podmienky OVS č. TSK/006/2018  sú k dispozícii : 
− zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa: www.tsk.sk; v sekcii – predaj, nájom majetku 
− zverejnené na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa:  K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
− formou osobného nahliadnutia účastníka v sídle vyhlasovateľa: Mgr. Lenka Masláková, tel. kontakt  

- 032/6555858  
 
3. Lehota na podávanie návrhov v súlade s podmienkami súťaže je od .................  
 do .................. do 10.00 hod.  na adresu vyhlasovateľa. 
 
4. Zámer odpredaja nehnuteľného majetku formou obchodnej verejnej súťaže schválilo Zastupiteľstvo 

Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. ............dňa 26.11.2018. 
 
 
V Trenčíne ................ 
                                                                                  
 
 Ing. Jaroslav Baška 

                           predseda      
      

 
     
     
 

http://www.tsk.sk/

