
Návrh na uznesenie 
 
 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa   
02.05.2016  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 Ilava,  v  obci  Ilava, v 
katastrálnom území Ilava, parcela registra „C“  
 

- pozemok parc. č. 1175/4 o výmere 2 m2, druh pozemku zastavané plochy a   
  nádvoria,                    
 
vytvorený Geometrickým plánom č.31/15 na porealizačné zameranie protipovodňovej 
úpravy Podhradského potoka na pozemkoch parc. č. 1093/6-:/8, 1151/11, 1176/18, 
:/19, 1175/4, 1192/2, 1251/72,1220/2, 2097/2, 2069/16,vyhotoveným dňa 13.11.2015 
firmou GEOPROJEKT - Trenčín s.r.o., Janka Kráľa 7,911 01 Trenčín, IČO: 36 339 
377, úradne overeným Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 
4.decembra 2015 pod č. 694/2015, oddelením od pôvodného pozemku registra 
„E“ parc. č. 2531/502 o výmere 30 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný 
v časti A: Majetková podstata na LV č. 3467.     
 
 
II.   u r č u j e 
 

prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho 
samosprávneho kraja uvedeného v bode I. tohto uznesenia,  v správe Správy ciest 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho 
sa v okrese Ilava, v obci Ilava, v katastrálnom území  Ilava,   parcela  registra  „C“  
 

- pozemok parc. č. 1175/4 o výmere 2 m2, druh pozemku zastavané plochy a   
  nádvoria,        
 
vytvorený Geometrickým plánom č.31/15 na porealizačné zameranie protipovodňovej 
úpravy Podhradského potoka na pozemkoch parc. č. 1093/6-:/8, 1151/11, 1176/18, 
:/19, 1175/4, 1192/2, 1251/72,1220/2, 2097/2, 2069/16,vyhotoveným dňa 13.11.2015 
firmou GEOPROJEKT - Trenčín s.r.o., Janka Kráľa 7,911 01 Trenčín, IČO: 36 339 
377, úradne overeným Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 
4.decembra 2015 pod č. 694/2015, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ 
parc. č. 2531/502 o výmere 30 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný v časti A: 
Majetková podstata na LV č. 3467,     
   
SLOVENSKÉMU VODOHOSPODÁRSKEMU PODNIKU, štátnemu podniku, 
Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO 36022047 do výlučného 
vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu spolu vo výške 40,40 EUR (slovom: 
štyridsať eur štyridsať centov) podľa § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 446/2001 Z.z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, nakoľko ide 
o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa.  
 

 



III.   s c h v a ľ u j e  
 

odpredaj  prebytočného  nehnuteľného  majetku   vo   vlastníctve  Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
Brnianska   3,  911  05  Trenčín,  nachádzajúceho  sa  v  okrese  Ilava,  v  obci  Ilava,  
v katastrálnom území Ilava, parcela registra „C“  

 

- pozemok parc. č. 1175/4 o výmere 2 m2, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria,        
     
vytvorený Geometrickým plánom č.31/15 na porealizačné zameranie protipovodňovej 
úpravy Podhradského potoka na pozemkoch parc. č. 1093/6-:/8, 1151/11, 1176/18, 
:/19, 1175/4, 1192/2, 1251/72,1220/2, 2097/2, 2069/16,vyhotoveným dňa 13.11.2015 
firmou GEOPROJEKT - Trenčín s.r.o., Janka Kráľa 7,911 01 Trenčín, IČO: 36 339 
377, úradne overeným Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 
4.decembra 2015 pod č. 694/2015, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ 
parc. č. 2531/502 o výmere 30 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný v časti A: 
Majetková podstata na LV č. 3467,     
         
SLOVENSKÉMU VODOHOSPODÁRSKEMU PODNIKU, štátnemu podniku, 
Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO 36022047 do výlučného 
vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu spolu vo výške 40,40 EUR (slovom: 
štyridsať eur štyridsať centov) podľa  § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 446/2001 Z.z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, nakoľko ide 
o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa.  
 

 
 
 
 


