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Zastupiteľstvo  Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí  
dňa 26. 11. 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, nachádzajúceho sa  
v okrese Púchov, v obci Púchov, v k. ú. Horné Kočkovce, zapísaného na LV č.2706  
v časti A: majetková podstata ako:  
 
Stavby 
- Učebne, súp. č. 483, postavená na parcele č. 1521, 
- Učebne, súp. č. 484, postavená na parcele č. 1519, 
Pozemky 
- parcela registra “C“ KN č. 1518/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1812 m², 
- parcela registra “C“ KN č. 1518/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 752 m², 
- parcela registra “C“ KN č. 1518/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 455 m², 
- parcela registra “C“ KN č. 1519 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 393 m², 
- parcela registra “C“ KN č. 1521 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 389 m², 
- parcela registra “C“ KN č. 1522/2 - ostatné plochy o výmere 578 m², 
- parcela registra “C“ KN č. 1522/3 - ostatné plochy o výmere 89 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, nachádzajúceho sa  
v okrese Púchov, v obci Púchov, v k. ú.  Horné Kočkovce, zapísaného na LV č.2706  
v časti A: majetková podstata ako:  
 
Stavby 
- Učebne, súp. č. 483, postavená na parcele č. 1521, 
- Učebne, súp. č. 484, postavená na parcele č. 1519, 
Pozemky 
- parcela registra “C“ KN č. 1518/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1812 m², 
- parcela registra “C“ KN č. 1518/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 752 m², 
- parcela registra “C“ KN č. 1518/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 455 m², 
- parcela registra “C“ KN č. 1519 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 393 m², 
- parcela registra “C“ KN č. 1521 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 389 m², 
- parcela registra “C“ KN č. 1522/2 - ostatné plochy o výmere 578 m², 
- parcela registra “C“ KN č. 1522/3 - ostatné plochy o výmere 89 m². 
 
3. Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže  č. TSK/007/2018 - OVS             
   „Predaj nehnuteľností – Učebne SOŠ Púchov s pozemkami“.  
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