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Váš list číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje Trenčín

SPFSl3694/2017/402-015 Ing. Stejskalové 04.06.2020
SPFZO70487/2020 stejskalova@pozfond.sk

Vec: Zaslanie opraveného návrhu zmluvy bezodplatnom prevode pozemku na obec v0 vereinom

záujme. na podpis

V prílohe Vám zasielame na podpis opravený návrh zmluvy bezodplatnom prevode
pozemky na VÚC, vo verejnom záujme č. 03177/2019—PKZO—K40038/19.00, uzavretú
s Trenčianskym samosprávnym krajom, na pozemky VO vlastníctve SR— správe SPF, ktorý sa

nachádzajú V katastrálnom území Skala, Skalská Nová Ves, obec Skalka na Váhom a katastrálnom

území Opatová, obec Trenčín. Oprava bola vykonaná z dôvodu zmeny štatutárov.

Podpísané zmluvy zašlite na adresu Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava .

S pozdravom

\% "'7'v'z.

Ing. Viera Blážová

poverená Výkonom riaditeľa

regionálneho odboru
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Naše číslo Vybavuje Trenčín
SPFSl3694/2017/402—020 Ing. Stejskalová 8.9.2020

SPFZ124196/2020 stej skalova@pozfond.sk

Vec: Zaslanie prepracovaného návrhu zmluvy bezodplatnom prevode pozemku na VÚC vo

vereinom záujme na podpis

V prílohe Vám zasielame na podpis V zmysle GP prepracovaný návrh zmluvy
bezodplatnom prevode pozemky na VÚC, vo verejnom záujme č. 03177/2019-PKZO—
K4003 8/ 19.00, uzavretú s Trenčianskym samosprávnym krajom, na pozemky vo vlastníctve SR-
správe SPF, ktorý sa nachádzajú v katastrálnom území Skala, Skalská Nová Ves, obec Skalka na
Váhom a katastrálnom území Opatová, obec Trenčín.

Podpísané zmluvy zašlite na adresu Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava .

S pozdravom

 

 

SLOVENSKY PUZEMKOVY FOND
Bratislava - regionálny odbor

Brigádnickú č. 22

  911 m TRENČÍN
W_Íwž ;,„WmNM.

.zm.
 

Ingr‘Viera Blážová
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Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

V Y P I S

uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

éfiflo 372/2019 zo zasadnufia, konaného 25.11. 2019
 

5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž — vedúci odd. právneho, SMaVO

f) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníctva pozemkov

bezodplatným prevodom od vlastníka Slovenská republika,

?_EEélciéfJ-EY‘ERSJSY- 10.92.69.122 ’__f_911§_-_ _____________________________

U z n e s e n i e číslo 372/2019

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja

na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a

 

s ch v a 1 u j e

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“

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

3251 m2
b) V obci Skalka nad Váhom, okres Trenčín, katastrálne

územie Ska1a, zapísaný na LV č. 563 ako parcela

registra „C“

- parc. č. 386/18, druh pozemku ostatná plocha o výmere

2197 m2
— v obci Skalka nad Váhom, okres Trenčín, katastrálne

územie Skalská Nová Ves, zapísaný na LV č. 790 ako

parcela registra „C“

— parc. č. 439/54, druh pozemku ostatná plocha o výmere

248 m2,
v celkovej hodnote 19 676,92 EUR určenej znalcom Ing.

Ladislavom Horným, Soblahov č. 410, Znaleckými posudkami

č. 100/2017, 101/2017 a č. 102/2017 zo dňa 24.04.2017;

bězodplatne na základe Zmluvy o bezodplatnom prevode

vlastníctva pozemkov VO verejnom záujme na vyšší územný

celok podľa § 34 ods. 9 a 13 zákona č. 330/1991 Zb.
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o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového Vlastníc-

tva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových

spoločenstvách V znení neskorších predpisov, za účelom

vybudovania verejnoprospešnej stavby „Na bicykli po stopách

 

histórie — cyklotrasa v úseku Nemšová — Trenčín“.

Hlasovanie poslancov č.10: ZA: 36

PROTI: -

ZDRŽAL SA: —
NEHLASOVALI: 3
POČET POSLANCOV: 47

 

Ing. Jaroslav B a Š k a, v. r.

predseda

Trenčianskeho samosprávneho kraja
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Za správnosť výpisu: Mgr. Anna Hájková, ÚWL f ;

referent Kancelárie preděéČí/TSK
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