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Zastupiteľstvo  Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí 
dňa 28.09.2020  prerokovalo a 
 
I. rozhodlo  
 
o trvalej prebytočnosti  nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho  
samosprávneho kraja, v správe Centrum sociálnych služieb – SLOVEN, 018 54 Slavnica 
č. 48, na základe zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších právnych predpisov a  čl. 10  ods. 3   písm. a) – i.  Zásad hospodárenia 
s majetkom  Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení, nachádzajúceho      
sa  v okrese Ilava, v obci Slavnica, v k.ú.  Slavnica, zapísaného na LV č. 252 ako: 
 
- parcela registra „C“, parc. č. 67/2 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere   408 m2, 
- parcela registra „C“, parc. č. 67/4 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1096 m2. 
 
II. určuje 
 
prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, v správe Centrum sociálnych služieb – SLOVEN, 018 54 Slavnica 
č. 48, nachádzajúceho sa  v okrese Ilava, v obci Slavnica, v k.ú. Slavnica, zapísaného   
na LV č. 252 ako: 
 
- parcela registra „C“, parc. č. 67/2 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere   408 m2, 
- parcela registra „C“, parc. č. 67/4 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1096 m2. 
 
v prospech Obec Slavnica, Obecný úrad, 018 54 Slavnica č. 209, do výlučného 
vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 11 200,00 eur                    
(slovom: jedenásťtisícdvesto eur) ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa    
ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších právnych predpisov. 
 
Osobitný zreteľ spočíva v potrebe zabezpečenia lepšieho využitia a majetkovoprávneho 
usporiadania vzťahu k pozemkom pod a v bezprostrednej blízkosti bytovky súp. č. 209 
v k. ú. Slavnica, ktorá svojím umiestnením tvorí prakticky jeden neoddeliteľný celok 
s pozemkami. 
 
III. schvaľuje    
1. odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe Centrum sociálnych služieb – SLOVEN, 
018 54 Slavnica č. 48, nachádzajúceho sa  v okrese Ilava, v obci Slavnica,                      
v k.ú.  Slavnica, zapísaného na LV č. 252 ako: 
 
- parcela registra „C“, parc. č. 67/2 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere   408 m2, 
- parcela registra „C“, parc. č. 67/4 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1096 m2. 
 
v prospech Obec Slavnica, Obecný úrad, 018 54 Slavnica č. 209, do výlučného 
vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 11 200,00 eur                    



(slovom: jedenásťtisícdvesto eur) ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa    
ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších právnych predpisov. 
 
 
Osobitný zreteľ spočíva v potrebe zabezpečenia lepšieho využitia a majetkovoprávneho 
usporiadania vzťahu k pozemkom pod a v bezprostrednej blízkosti bytovky súp. č. 209 
v k. ú. Slavnica, ktorá svojím umiestnením tvorí prakticky jeden neoddeliteľný celok 
s pozemkami. 
 
2. Vyňatie  nehnuteľného majetku špecifikovaného v bode 1. zo správy správcu Centrum 
sociálnych služieb – SLOVEN, 018 54 Slavnica č. 68 dňom prevodu vlastníckeho práva. 
 


	Návrh na uznesenie
	I. rozhodlo
	III. schvaľuje

