
Návrh na uznesenie 
 
 
 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 
03.07.2017 prerokovalo a 

 
 

I. s c h v a ľ u j e  
 

nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve Mesta Nová 
Dubnica, nachádzajúcich sa v okrese Ilava, v obci Nová Dubnica:  
 
v katastrálnom území Nová Dubnica 
 
parcely registra „C“     
 
- parc. č. 405/1 o výmere 3561 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,                    
ktorej výmera bola zmenená na základe Geometrického plánu č. 45403066-
194/2017 na oddelenie pozemku p.č. 405/1, 488/58, 405/12 a zameranie 
komunikácie na pozemkoch p.č. 405/1, 405/3, 405/4, 402/12, 488/39 a 488/58, 
vyhotoveného dňa 26.10.2016 Ing. Miroslavom Burzalom, MAP GEO Trenčín s.r.o., 
Legionárska 79, 911 01 Trenčín, IČO: 45 403 066,  úradne overeného Okresným 
úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 10.11.2016 pod č. 649/2016, pôvodný 
pozemok registra „C“ parc. č. 405/1 o výmere 4676 m2 , druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaný v časti A: Majetková podstata na LV č. 1000 k.ú. Nová 
Dubnica v celosti,     
 
- parc. č. 488/58 o výmere 136 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
vytvorená  Geometrickým plánom č. 45403066-194/2017 na oddelenie pozemku 
p.č. 405/1, 488/58, 405/12 a zameranie komunikácie na pozemkoch p.č. 405/1, 
405/3, 405/4, 402/12, 488/39 a 488/58, vyhotoveného dňa 26.10.2016 Ing. 
Miroslavom Burzalom, MAP GEO Trenčín s.r.o., Legionárska 79, 911 01 Trenčín, 
IČO:            45 403 066,  úradne overeným Okresným úradom Ilava, katastrálnym 
odborom dňa 10.11.2016 pod č. 649/2016, oddelením od pôvodného pozemku 
registra „C“ parc. parc. č. 488/39 o výmere 1461 m2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č.1000 k.ú. 
Nová Dubnica v celosti,     
 
- parc. č. 336/1 o výmere 8322 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,            
ktorej výmera bola zmenená na základe Geometrického plánu č. 46596399-30/2017 
na oddelenie pozemkov parc. reg. C č. 29/2-7, 99/16,18, 144/2-7, 200/5, 336/21-26 
a 513/25-26, vyhotoveného dňa 22.05.2017 Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 
018 51 Nová Dubnica IČO: 46596399,  úradne overeného Okresným úradom Ilava, 
katastrálnym odborom dňa 05.06.2017 pod č. 268/2017, pôvodný pozemok registra 
„C“ parc. č. 336/1 o výmere 16899 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
zapísaný v časti A: Majetková podstata na LV č. 1000 k.ú. Nová Dubnica v celosti,     
 
 
 



- parc. č. 200/5  o výmere  139 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,               
vytvorená Geometrickým plánom č. 46596399-30/2017 na oddelenie pozemkov 
parc. reg. C č. 29/2-7, 99/16,18, 144/2-7, 200/5, 336/21-26 a 513/25-26, 
vyhotoveného dňa 22.05.2017 Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová 
Dubnica IČO: 46596399,  úradne overeného Okresným úradom Ilava, katastrálnym 
odborom dňa 05.06.2017 pod č. 268/2017, oddelením od pôvodného pozemku 
registra „C“ parc. č. 200/1 o výmere 10434 m2 , druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1000 k.ú. Nová 
Dubnica v celosti,     
 
- parc. č. 144/1 o výmere 2658 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,                    
vytvorená Geometrickým plánom č. 46596399-30/2017 na oddelenie pozemkov 
parc. reg. C č. 29/2-7, 99/16,18, 144/2-7, 200/5, 336/21-26 a 513/25-26, 
vyhotoveného dňa 22.05.2017 Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová 
Dubnica IČO: 46596399,  úradne overeného Okresným úradom Ilava, katastrálnym 
odborom dňa 05.06.2017 pod č. 268/2017, oddelením od pôvodného pozemku 
registra „C“ parc. č. 144 o výmere 5665 m2, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1000 k.ú. Nová 
Dubnica v celosti,     
 
- parc. č. 99/16 o výmere 1164 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,     
vytvorená Geometrickým plánom č. 46596399-30/2017 na oddelenie pozemkov 
parc. reg. C č. 29/2-7, 99/16,18, 144/2-7, 200/5, 336/21-26 a 513/25-26, 
vyhotoveného dňa 22.05.2017 Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová 
Dubnica IČO: 46596399,  úradne overeného Okresným úradom Ilava, katastrálnym 
odborom dňa 05.06.2017 pod č. 268/2017, oddelením od pôvodného pozemku 
registra „C“ parc. č. 99/1 o výmere 15089 m2 , druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1000 k.ú. Nová 
Dubnica v celosti,     
 
- parc. č. 29/1  o výmere  3257 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,                    
vytvorená Geometrickým plánom č. 46596399-30/2017 na oddelenie pozemkov 
parc. reg. C č. 29/2-7, 99/16,18, 144/2-7, 200/5, 336/21-26 a 513/25-26, 
vyhotoveného dňa 22.05.2017 Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová 
Dubnica IČO: 46596399,  úradne overeného Okresným úradom Ilava, katastrálnym 
odborom dňa 05.06.2017 pod č. 268/2017, oddelením od pôvodného pozemku 
registra „C“ parc. č. 29 o výmere 5346 m2 , druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1000 k.ú. Nová 
Dubnica v celosti.     
 
 
v katastrálnom území Veľký Kolačín 
 
parcely registra „C“     
 
- parc. č. 65/1  o výmere  3633 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,                    
- parc. č.643/1 o výmere 1501 m2, druh pozemku zastavané plochy  a nádvoria,     
- parc. č. 368/3  o výmere  82 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,                    
vytvorené Geometrickým plánom č. 46596399-28/2017 na oddelenie pozemkov 
parc. reg. C č. 6/5-7, 643/7-10, 368/3-5, 200/5 a určenie vlastníctva k parc. reg. C č. 



65/1,5,6, 368/3,4,5, a č. 643/1,7,8,9, vyhotoveného dňa 15.05.2017 Ing. Norbertom 
Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica IČO: 46596399,  úradne overeného 
Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 30.05.2017 pod č. 242/2017, 
oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc. č. 5006/1 o výmere 15859 m2  
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v časti A: Majetková 
podstata na LV č. 2940 k.ú. Veľký Kolačín v celosti,     
 
- parc. č. 368/4  o výmere  321 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,     
vytvorená Geometrickým plánom č. 46596399-28/2017 na oddelenie pozemkov 
parc. reg. C č. 6/5-7, 643/7-10, 368/3-5, 200/5 a určenie vlastníctva k parc. reg. C č. 
65/1,5,6, 368/3,4,5, a č. 643/1,7,8,9, vyhotoveného dňa 15.05.2017 Ing. Norbertom 
Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica IČO: 46596399,  úradne overeného 
Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 30.05.2017 pod č. 242/2017, 
oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc. č. 124/101 o výmere 741 m2 , 
druh pozemku orná pôda, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 2940 
k.ú. Veľký Kolačín v spoluvlastníckom podiele 46/48,     
 
- parc. č. 368/5  o výmere  278 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,     
vytvorená Geometrickým plánom č. 46596399-28/2017 na oddelenie pozemkov 
parc. reg. C č. 6/5-7, 643/7-10, 368/3-5, 200/5 a určenie vlastníctva k parc. reg. C č. 
65/1,5,6, 368/3,4,5, a č. 643/1,7,8,9, vyhotoveného dňa 15.05.2017 Ing. Norbertom 
Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica IČO: 46596399,  úradne overeného 
Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 30.05.2017 pod č. 242/2017, 
oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc. č. 124/101 o výmere 1919 m2 
, druh pozemku orná pôda, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 2940 
k.ú. Veľký Kolačín v spoluvlastníckom podiele 1817/1900.     
 
 
v katastrálnom území Malý Kolačín 
 
parcely registra „C“     
 
- parc. č. 31/1  o výmere  2005 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,     
vytvorená Geometrickým plánom č. 46596399-29/2017 na oddelenie pozemkov 
parc. reg. C č. 31/1-3 a 72/2 a určenie vlastníctva k nim, vyhotoveného dňa 
28.04.2017 Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica IČO: 
46596399,  úradne overeného Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 
19.05.2017 pod č. 241/2017, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc. 
č. 181/1 o výmere 3489 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 2162 k.ú. Malý Kolačín 
v celosti,     
 
- parc. č. 72/2  o výmere  57 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,     
vytvorená Geometrickým plánom č. 46596399-29/2017 na oddelenie pozemkov 
parc. reg. C č. 31/1-3 a 72/2 a určenie vlastníctva k nim, vyhotoveného dňa 
28.04.2017 Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica IČO: 
46596399,  úradne overeného Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 
19.05.2017 pod č. 241/2017, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc. 
č. 35/1 o výmere 4382 m2 , druh pozemku vodné plochy, zapísaného v časti A: 
Majetková podstata na LV č. 2162 k.ú. Malý Kolačín v celosti,     



 
do vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne 
 
 
kúpou za celkovú kúpnu cenu 59.594,67 EUR (slovom: päťdesiatdeväťtisíc 
päťstodeväťdesiatštyri eur šesťdesiatsedem centov) od Mesta Nová Dubnica, 
Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica, IČO 00317586 podľa článku 4 ods. 2 
platných Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
nachádzajúcich sa pod cestami III/1915 Nová Dubnica spojka a III/1910 Kolačín 
spojka. 
 
Trenčiansky samosprávny kraj uhradí Mestu Nová Dubnica náklady za 
vypracovanie geometrických plánov na zameranie pozemkov nachádzajúcich sa 
pod cestami III/1915 a III/1910 vo výške 4.987,00 EUR  a správny poplatok za 
návrh na vklad vlastníckeho práva do KN vo výške 66,00 EUR.    
 
 
 
 
II.  p o v e r u j e 
 
predsedu TSK zabezpečiť finančné krytie na kúpu predmetných pozemkov                
v rámci jeho kompetencií v  súlade s  uznesením Zastupiteľstva č. 16/2014 zo dňa 
31.03.2014, ktorým bol predsedovi TSK schválený rozsah kompetencií na 
schvaľovanie zmien rozpočtu TSK. 


