
Návrh na uznesenie 
 

 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 
03.07.2017 prerokovalo a  
 
 
I. z r u š u j e  

uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 161/2014, 
162/2014, 163/2014, 164/2014 a 165/2014 zo dňa 25.08.2014 

 
 
  

II.   u r č u j e 
 
       ako  prípad  hodný osobitného  zreteľa  podľa  § 9a  ods. 8  písm. e)  zákona  č.   
      446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
      prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku – pozemkov a stavieb vo 

vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, nachádzajúcich sa v obci Stará 
Turá, okres Nové Mesto nad Váhom, katastrálne územie Stará Turá: 

 
PARCELY registra „C“  zapísané na LV č. 370: 

Číslo 
parcely Výmera  m² Druh pozemku 

612 624 zastavané plochy a nádvoria 
613/2 1090 ostatné plochy 
613/3 310 ostatné plochy 
614 356 zastavané plochy a nádvoria 
616 961 zastavané plochy a nádvoria 
618 1116 zastavané plochy a nádvoria 
617 2362 ostatné plochy  

620/2 28 zastavané plochy a nádvoria 
       
      STAVBY   zapísané  na LV č. 370: 
 

Druh stavby Súpisné číslo Na pozemku 
parc. č. 

 

Domov mládeže 377 618  
Dielne bez súp. čísla 612 vrátane nadstavby 
Telocvičňa bez súp. čísla 616  
Kotolňa 376 614  

 
 
z  á m e n o u  za nehnuteľný majetok - pozemky vo vlastníctve Mesta Stará 
Turá, nachádzajúce sa v obci Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom, 
katastrálne územie Stará Turá: 

 
PARCELY registra „C“, zapísané na LV č. 1: 



Číslo 
parcely 

Výmera v 
m² Druh pozemku 

591/2 2001 zastavané plochy a nádvoria 
877/2 2587 zastavané plochy a nádvoria 
877/5 33 zastavané plochy a nádvoria 

1038/10 2827 zastavané plochy a nádvoria 
1038/23 1738 zastavané plochy a nádvoria 
1127/16 187 zastavané plochy a nádvoria 

312/4 8229 zastavané plochy a nádvoria 
312/6 2244 zastavané plochy a nádvoria 
914/2 4106 zastavané plochy a nádvoria 
914/6 3683 zastavané plochy a nádvoria 
66/1 3514 zastavané plochy a nádvoria 

16616/2 2561 zastavané plochy a nádvoria 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho 
vyporiadania pozemkov pod cestami II. a III. triedy v meste Stará Turá, vo 
vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo II/581, III/1211, III/1237, 
III/1238 a v záujme zabezpečenia využitia nehnuteľností na ulici Generála Milana 
Rastislava Štefánika, Stará Turá, pre potrebu plnenia úloh samosprávy Mesta 
Stará Turá. 

 
 
III.  s c h v a ľ u j e 
 

      p r e v o d:  
 

    trvale prebytočného nehnuteľného majetku – pozemkov a stavieb vo vlastníctve 
Trenčianskeho samosprávneho kraja nachádzajúcich sa v obci Stará Turá, okres 
Nové Mesto nad Váhom, katastrálne územie Stará Turá: 
PARCELY registra „C“  zapísané na LV č. 370: 

      Číslo 
parcely Výmera  m² Druh pozemku 

612 624 zastavané plochy a nádvoria 
613/2 1090 ostatné plochy 
613/3 310 ostatné plochy 
614 356 zastavané plochy a nádvoria 
616 961 zastavané plochy a nádvoria 
618 1116 zastavané plochy a nádvoria 
617 2362 ostatné plochy  

620/2 28 zastavané plochy a nádvoria 
 
      STAVBY   zapísané  na LV č. 370: 

Druh stavby Súpisné číslo Na pozemku 
parc. č. 

 

Domov mládeže 377 618  
Dielne bez súp. čísla 612 vrátane nadstavby 
Telocvičňa bez súp. čísla 616  
Kotolňa 376 614 Kotolňa 
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z  á m e n o u  za nehnuteľný majetok - pozemky vo vlastníctve Mesta Stará 
Turá, nachádzajúce sa v obci Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom, 
katastrálne územie Stará Turá: 
PARCELY registra „C“ , zapísané na LV č. 1: 

Číslo 
parcely 

Výmera  
m² Druh pozemku 

591/2 2001 zastavané plochy a nádvoria 
877/2 2587 zastavané plochy a nádvoria 
877/5 33 zastavané plochy a nádvoria 

1038/10 2827 zastavané plochy a nádvoria 
1038/23 1738 zastavané plochy a nádvoria 
1127/16 187 zastavané plochy a nádvoria 

312/4 8229 zastavané plochy a nádvoria 
312/6 2244 zastavané plochy a nádvoria 
914/2 4106 zastavané plochy a nádvoria 
914/6 3683 zastavané plochy a nádvoria 
66/1 3514 zastavané plochy a nádvoria 

16616/2 2561 zastavané plochy a nádvoria 
     
      ako  prípad hodný osobitného  zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona      
      č. 446/2001 Z. z. o   majetku  vyšších   územných   celkov   v znení neskorších    
      predpisov.  

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v   potrebe majetkovoprávneho 
vyporiadania pozemkov pod cestami II. a III. triedy v meste Stará Turá, vo 
vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo II/581, III/1211, III/1237, 
III/1238 a v záujme zabezpečenia využitia nehnuteľností  na ulici Generála 
Milana Rastislava Štefánika, Stará Turá, pre potrebu plnenia úloh samosprávy 
Mesta Stará Turá. 
 
Zámena sa schvaľuje so  započítaním investícií vynaložených Mestom Stará 
Turá vo výške 370.150,83 EUR pri realizácii stavby „Kruhová križovatka SNP 
– Husitská cesta II/581 Stará Turá“ na základe právoplatného stavebného 
povolenia vydaného pod č.j.: S/2008/00839-03 dňa 14.05.2008 Obvodným 
úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Novom Meste nad 
Váhom. Stavba bola skolaudovaná na základe právoplatného Kolaudačného 
rozhodnutia vydaného pod č.j.: AA2009/00775-04 dňa 20.05.2009 Obvodným 
úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Novom Meste nad 
Váhom. 
 
Zámena sa schvaľuje s finančným vyrovnaním vo výške 4.676,42 EUR zo 
strany Mesta Stará Turá. 
 
Mesto Stará Turá  doplatí sumu 4.676,42 EUR na účet Trenčianskeho 
samosprávneho kraja v lehote do 30 dní odo dňa účinnosti zámennej zmluvy 
uzavretej na základe tohto uznesenia. 
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	trvale prebytočného nehnuteľného majetku – pozemkov a stavieb vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja nachádzajúcich sa v obci Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom, katastrálne územie Stará Turá:

