
Návrh na uznesenie 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 
28.09.2020 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 Trenčín, v obci Nemšová, 
v katastrálnom území Nemšová, parcela registra „C“  
 

- pozemok parc. č. 2505/9  o výmere 24 m2,  druh  pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, 

vytvorený Geometrickým plánom č. 45682925-62/2020 na oddelenie pozemku 
parcely č. 2505/9, vyhotoveného dňa 05.08.2020 Ing. Janou Masárovou, 
A. Kropáčiho 1138/2, 914 41 Nemšová, IČO: 45 682 925, úradne overeného 
Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 14.08.2020 pod č. 1130/20, 
oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 2505/7 o výmere 
3457 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: 
Majetková podstata na LV č. 2600.     

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 
v okrese Trenčín, v obci Nemšová, v katastrálnom území Nemšová, parcela 
registra „C“  
 

- pozemok parc. č. 2505/9  o výmere 24 m2,  druh  pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, 

vytvorený Geometrickým plánom č. 45682925-62/2020 na oddelenie pozemku 
parcely č. 2505/9, vyhotoveného dňa 05.08.2020 Ing. Janou Masárovou, 
A. Kropáčiho 1138/2, 914 41 Nemšová, IČO: 45 682 925, úradne overeného 
Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 14.08.2020 pod č. 1130/20, 
oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 2505/7 o výmere 
3457 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: 
Majetková podstata na LV č. 2600     

Matúšovi K.,xxxxxxxx Nemšová v celosti, za kúpnu cenu vo výške 960,00 EUR 
(slovom: deväťstošesťdesiat eur), ako prípad hodný osobitného zreteľa v 
zmysle § 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 usporiadania právneho vzťahu 
k novovytvorenému pozemku registra „C“ parc. č. 2505/9, ktorý spolu s pozemkom 
registra „C“ parc. č. 1114/1 k. ú. Nemšová vo vlastníctve žiadateľa vytvorí súvislý 
celok nehnuteľností vhodný na užívanie jedného vlastníka. 



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 Trenčín, v obci Nemšová, 
v katastrálnom území Nemšová, parcela registra „C“  
 

- pozemok parc. č. 2505/9  o výmere 24 m2,  druh  pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, 

vytvorený Geometrickým plánom č. 45682925-62/2020 na oddelenie pozemku 
parcely č. 2505/9, vyhotoveného dňa 05.08.2020 Ing. Janou Masárovou, 
A. Kropáčiho 1138/2, 914 41 Nemšová, IČO: 45 682 925, úradne overeného 
Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 14.08.2020 pod č. 1130/20, 
oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 2505/7 o výmere 
3457 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: 
Majetková podstata na LV č. 2600     

Matúšovi K., xxxxxx  Nemšová v celosti, za kúpnu cenu vo výške 960,00 EUR 
(slovom: deväťstošesťdesiat eur), ako prípad hodný osobitného zreteľa v 
zmysle § 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 usporiadania právneho vzťahu 
k novovytvorenému pozemku registra „C“ parc. č. 2505/9, ktorý spolu s pozemkom 
registra „C“ parc. č. 1114/1 k. ú. Nemšová vo vlastníctve žiadateľa vytvorí súvislý 
celok nehnuteľností vhodný na užívanie jedného vlastníka. 
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