
Návrh na uznesenie 
 
 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa   
28.09.2020 prerokovalo  a 
 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 
372/2019 zo dňa 25.11.2019 takto: 
 
Text 
„nadobudnutie vlastníctva pozemkov, v celosti vo výlučnom vlastníctve  Slovenskej 
republiky, v  správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, Bratislava, 
nachádzajúcich sa  
a)  v obci Trenčín, okres Trenčín, katastrálne územie Opatová, zapísaný na LV č.  
      3039 ako parcela registra „C“ 

o  parc. č. 3985/6, druh pozemku ostatná plocha o výmere 3251 m2 
 

b) v obci Skalka nad Váhom, okres Trenčín, katastrálne územie Skala, zapísaný     
na LV č. 563 ako parcela registra „C“ 

o  parc. č. 386/18, druh pozemku ostatná plocha o výmere 2197 m2 
 
c) v obci Skalka nad Váhom, okres Trenčín, katastrálne územie Skalská Nová Ves, 

zapísaný na LV č. 790 ako parcela registra „C“ 
o  parc. č. 439/54, druh pozemku ostatná plocha o výmere 248 m2, 

 
v celkovej hodnote 19 676,92 EUR“  
 
sa nahrádza textom 
„nadobudnutie vlastníctva pozemkov registra KNC 
a) parc. č. 3985/10, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere  726 m2,  
b) parc. č. 3985/11, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere    10 m2, 
c) parc. č. 3985/12, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere  245 m2, 
d) parc. č. 3985/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere  303 m2, 

vytvorených geometrickým plánom č. 44566727-031/2020 zo dňa 05.05.2020, 
overených Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 12.06.2020   
pod č. 706/20, z pôvodnej parcely KN C p. č. 3985/6, druh pozemku ostatná 
plocha o výmere 3251 m2, ktorý sa nachádza v k. ú. Opatová, obec Trenčín, okres 
Trenčín a je zapísaný na liste vlastníctva č. 3039, vo vlastníctve Slovenskej 
republiky v správe Slovenského pozemkového fondu v celosti, 

e) parc. č. 386/20, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 769 m2, 
vytvoreného geometrickým plánom č. 44566727-032/2020 zo dňa 05.05.2020, 
overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 25.05.2020      
pod č. 662/20, z pôvodnej parcely KN C p. č. 386/18, druh pozemku ostatná 
plocha o výmere 2197 m2, ktorý sa nachádza v k. ú. Skala, obec Skalka            
nad Váhom, okres Trenčín a je zapísaný na liste vlastníctva č. 563, vo vlastníctve 
Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu v celosti, 

f) parc. č. 439/61, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 154 m2,  
vytvoreného geometrickým plánom č. 44566727-038/2020 zo dňa 05.05.2020, 
overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 05.06.2020     
pod č. 664/20, z pôvodnej parcely KN C p. č. 439/54, druh pozemku ostatná 
plocha o výmere 248 m2, ktorý sa nachádza v k. ú. Skalská Nová Ves, obec 



Skalka nad Váhom, okres Trenčín a je zapísaný na liste vlastníctva č. 790,                
vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu 
v celosti, 

 

v celkovej hodnote 7 718,60 EUR“  
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