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Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa   
03.07.2017  prerokovalo  a 
 
 
 
I.   r o z h o d l o 
 
o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe Správy ciest Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín,  nachádzajúceho sa v  okrese 
Partizánske, v obci Kolačno, katastrálne územie Kolačno, zapísaného na LV          
č. 1135 v časti A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ evidované na 
katastrálnej mape:    

- pozemok parc. č. 3213/2 o výmere 1099 m2, druh pozemku zastavané plochy       
a nádvoria.  

 
 
 
 
II.   u r č u j e 
 
prevod - zámenu  
 

trvale prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve 
Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Správy ciest Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa v  okrese 
Partizánske, v obci Kolačno, katastrálne územie Kolačno, zapísaného na LV          
č. 1135 v časti A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ evidované na 
katastrálnej mape:  
 

- pozemok parc. č. 3213/2 o výmere 1099 m2, druh pozemku zastavané plochy       
a nádvoria,  

 
s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve Obce Kolačno, 958 41 Kolačno 
č. 164, v okrese Partizánske, v obci Kolačno, katastrálne územie Kolačno, 
zapísaným na LV č. 601 v časti A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ 
evidované na katastrálnej mape 

 
  -   pozemok  parc. č. 563/1 o výmere 1099  m2,  druh  pozemku zastavané plochy      

a nádvoria,  
 
 

bez finančného vyrovnania, 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR 
SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov.  
 
Osobitný zreteľ  spočíva v  potrebe usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom 
v k.ú. Kolačno podľa vlastníctva pozemných komunikácií a priľahlých plôch k nim, 
nakoľko na pozemku registra „C“ parc. č. 3213/2 vo vlastníctve Trenčianskeho 
samosprávneho kraja sa nachádza miestna komunikácia s chodníkom pre peších vo 
vlastníctve Obce Kolačno a na pozemku registra „C“ parc. č. 563/1 vo vlastníctve 
Obce Kolačno sa nachádza cesta III/1764 Veľké Uherce - Kolačno vo vlastníctve 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
 
 



 
III.   s c h v a ľ u j e  
 
prevod - zámenu  
 

trvale prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe  Správy ciest Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín,  nachádzajúceho sa v  okrese 
Partizánske, v obci Kolačno, katastrálne územie Kolačno, zapísaného na LV             
č. 1135 v časti A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ evidované na 
katastrálnej mape:  
 

- pozemok parc. č. 3213/2 o výmere 1099 m2, druh pozemku zastavané plochy       
a nádvoria,  

 
 

s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve Obce Kolačno, 958 41 Kolačno 
č. 164, v okrese Partizánske, v obci Kolačno, katastrálne územie Kolačno, 
zapísaným na LV č. 601 v časti A: Majetková podstata - Parcely registra „C“ 
evidované na katastrálnej mape 

 
  -   pozemok  parc. č. 563/1 o výmere 1099  m2,  druh  pozemku zastavané plochy      

a nádvoria,  
 
 

bez finančného vyrovnania, 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR 
SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov.  
 
Osobitný zreteľ  spočíva v  potrebe usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom 
v k.ú. Kolačno podľa vlastníctva pozemných komunikácií a priľahlých plôch k nim, 
nakoľko na pozemku registra „C“ parc. č. 3213/2 vo vlastníctve Trenčianskeho 
samosprávneho kraja sa nachádza miestna komunikácia s chodníkom pre peších vo 
vlastníctve Obce Kolačno a na pozemku registra „C“ parc. č. 563/1 vo vlastníctve 
Obce Kolačno sa nachádza cesta III/1764 Veľké Uherce - Kolačno vo vlastníctve 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
 
     Vyhotovenie Znaleckého posudku č. 34/2017 vo veci stanovenia všeobecnej 
hodnoty pozemkov parc. č. 563/1 a parc. č. 3213/2 k.ú. Kolačno dotknutých zámenou 
objednala Obec Kolačno a TSK sa bude spolupodieľať na nákladoch spojených 
s jeho vypracovaním vo výške 50% zo sumy 100,00 EUR, t.j. sumou 50,00 EUR.  
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