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Zastupiteľstvo Trenčianskeho  samosprávneho kraja na svojom zasadnutí  
dňa  25. 01. 2016   prerokovalo a  
 
I.   s ch v a ľ u j e  
     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  Zásad hospodárenia  s majetkom  Trenčianskeho  
     samosprávneho kraja, v správe Gymnázia Ľudovíta Štúra, Ul.1.mája 2, 911 01  
     Trenčín, nachádzajúceho sa na Ul. Považskej v Trenčíne - Sihoť, kat. územie  
     Trenčín, zapísaného na LV č. 5293, v časti A: majetková podstata 
 
     Parcely registra „C“: 
     - pozemok parc. č. 1531/100 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 952 m²  
       v podiele 28/2721–in. 

                                      
 
II.  u r č u j e  
     prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho   
     samosprávneho kraja v správe Gymnázia Ľudovíta Štúra, Ul.1.mája 2, 
     911 01 Trenčín, nachádzajúceho sa na Ul. Považskej v Trenčíne – Sihoť,  
     kat. územie Trenčín, zapísaného na LV č. 5293, v časti A: majetková podstata 
 
     Parcely registra „C“: 
     - pozemok parc. č. 1531/100 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 952 m²  
       v podiele 28/2721–in 
 
     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. 
  
      

III.  s c h v a ľ u j e  
    predaj prebytočného nehnuteľného majetku v správe Gymnázia Ľudovíta  
    Štúra, Ul.1.mája 2, 911 01 Trenčín, nachádzajúceho sa na Ul. Považskej  
    v Trenčíne – Sihoť, kat. územie Trenčín, zapísaného na LV č. 5293,  
    v časti A: majetková podstata 
 
    Parcely registra „C“: 
    - pozemok parc. č. 1531/100 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 952 m²  
      v podiele 28/2721–in 
 
    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    kupujúcemu : Martinovi Šedivému, trvale  bytom  
    Trenčianska Turná 174, 913 21 Trenčianska Turná, za kúpnu cenu 610,00     
    EUR ( slovom: Šesťsto desať eur). 
 


