
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 

V súlade so zákonom NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov    
v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení  predkladáme Zastupiteľstvu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja návrh na schválenie prebytočnosti a návrh      
na prevod ďalej uvedeného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho 
samosprávneho kraja formou zámeny s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve mesta 
Ilava ako prípad hodný osobitného zreteľa.                                                                                                                       

O prevodoch majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa zastupiteľstvo rozhoduje  
trojpätinovou  väčšinou všetkých  poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť 
zdôvodnený. Zámer previesť majetok týmto spôsobom sa zverejňuje najmenej 15 dní 
pred schválením prevodu na úradnej tabuli a na internetovej stránke TSK, pričom 
tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.    

Prevod majetku formou zámeny prerokovala, Komisia školstva, kultúry, mládeže               
a športu pri Z TSK, Komisia dopravy pri Z TSK, Komisia pre financie, rozpočet 
a investície pri Z TSK. 

 

II.  Osobitná časť 

Trenčiansky samosprávny kraj je výlučným vlastníkom nehnuteľného majetku – 
pozemky a stavba tvoriace areál Obchodnej akadémie so sídlom Hviezdoslavova 
330/17, 019 01 Ilava, ktorý bol Rozhodnutím predsedu TSK zo dňa 27.08.2019, 
v spojení s Dodatkom č. 1 zo dňa 27.08.2019 odňatý zo správy Obchodnej 
akadémie, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica dňom 01.09.2019.            
Ide o nehnuteľný majetok – pozemky a stavba: 

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 3277: 

Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku 
888/3 202 záhrada 
888/4 194 záhrada 
900/1 6782 zastavaná plocha a nádvorie 
900/3 1073 zastavaná plocha a nádvorie 
900/4 136 zastavaná plocha a nádvorie 

 

STAVBA   zapísaná na LV č.: 3277 

Druh stavby Súpisné číslo Na pozemku 
parc. č. 

Poznámka 

Obchodná akadémia  330 900/3  
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Na uvedený nehnuteľný majetok vo vlastníctve TSK je zriadené časovo 
neobmedzené predkupné právo v prospech Mesto Ilava na základe Kúpnej zmluvy   
a zmluvy o zriadení predkupného práva  č. 2006/0151 zo dňa 27.11.2006, pre prípad 
odpredaja predmetných nehnuteľností Trenčianskym samosprávnym krajom           
za rovnakých podmienok, ako ho nadobudol do majetku s prirátaním vložených 
investícii a s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Vecné bremeno je zapísané       
na LV č. 3277 v časti C:Ťarchy.   

Investície vložené do stavebných a rekonštrukčných úprav budovy Obchodnej 
akadémie spočívajúce vo výmene plastových okien na celej budove Obchodnej 
akadémie, výmene vchodových dverí do budovy a výmene plávajúcej podlahy v troch 
triedach predstavovali sumu 187 545,67 EUR, pričom účtovná zostatková cena 
v novembri 2020 predstavuje sumu 137 117,25 EUR.  

O nehnuteľný majetok vo vlastníctve TSK špecifikovaný v predchádzajúcej časti tejto 
dôvodovej správy prejavilo záujem Mesto Ilava využitím predkupného práva. Mesto 
Ilava ponúklo aj vypratanie mobiliáru nachádzajúceho sa v budove, ktorý                  
je opotrebovaný, morálne aj fyzicky zastaraný, a jeho zostatková hodnota je 0,- EUR. 

Ako protihodnotu mesto ponúka pozemky vo svojom vlastníctve, nachádzajúce        
sa v meste Ilava a ktoré nevyužíva, nakoľko ide o pozemky pod cestami II. a III. 
triedy vo vlastníctve TSK.  

Mesto Ilava vlastní pozemky pod cestami II. a III. triedy vo vlastníctve Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Jedná sa o pozemky v katastrálnom území Ilava: 
 
• novoutvorený pozemok C KN parc. č. 625/2 o výmere 2447 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  
 

na základe geometrického plánu č. 46596399-82/2019 na zameranie skutkového 
stavu cesty  na parc. reg. C č. 625/2,:/3,:/4,:/8-:/13, ktorý vyhotovil dňa 
18.02.2020 Ing. Norbert Molnár, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica,                
IČO: 46 596 399 a bol úradne overený Okresným úradom Ilava, katastrálnym 
odborom, dňa 21.02.2020 pod č. G1-690/2019, oddelením od pôvodného 
pozemku E KN parc. č. 5036/502 o výmere 4923 m2, druh pozemku ostatná 
plocha, zapísaného na LV č. 2822 k. ú. Ilava, 

 
ktoré sa nachádzajú pod cestným telesom cesty III/1928 Iliavka spojka a jeho  
všeobecná hodnota bola stanovená Znaleckým posudkom č. 110/2020, 
vypracovaným dňa 21.6.2020 znalcom Ing. Karolom Palačikom, Pod hájom 
1367/169, 018 41 Dubnica na Váhom, zaokrúhlene vo výške  41.500,00 EUR 
(slovom: štyridsaťjedentisíc päťsto eur). 
 
• novoutvorený pozemok C KN parc. č. 524/10 o výmere 1983 m2 druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  
• novoutvorený pozemok C KN parc. č. 524/11 o výmere 183 m2 druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  
• novoutvorený pozemok C KN parc. č. 524/12 o výmere 269 m2 druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
 

na základe geometrického plánu č. 46596399-79/2019 na zameranie skutkového 
stavu komunikácie postavenej na parc. reg. C č. 524/1,2,3,4,9,10,11,12 a určenie 
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vlastníctva k parc. reg. C č. 524/9,10,11,12,13,14,15,16, ktorý vyhotovil dňa 
12.11.2019 Ing. Norbert Molnár, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO:              
46 596 399 a bol úradne overený Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom 
dňa 27.11. 2019 pod č. G1-607/2019, oddelením od pôvodného pozemku E KN 
parc. č. 5038/503 o výmere 4024 m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísaného 
na LV č. 2822 k. ú. Ilava, 

 
• novoutvorený pozemok C KN parc. č. 1550/8 o výmere 1368 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  
 

na základe geometrického plánu č. 46596399-80/2019 na zameranie skutkového 
stavu komunikácie postavenej  na parc. reg. C č. 1550/8 a určenie vlastníctva 
k pozemkom parcely reg. C číslo 1550/8 – 1550/11, ktorý vyhotovil dňa 
13.11.2019 Ing. Norbert Molnár, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO:             
46 596 399 a bol úradne overený Okresným úradom Ilava, katastrálnym 
odborom, dňa 02.12.2019 pod č. G1-622/2019, oddelením od pôvodného 
pozemku E KN parc. č. 5026/501 o výmere 9944 m2, druh pozemku ostatná 
plocha, zapísaného na LV č. 2822 k. ú. Ilava, 

 
• novoutvorený pozemok C KN parc. č. 652/14 o výmere 152 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  
• novoutvorený pozemok C KN parc. č. 652/15 o výmere 98 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
 

na základe geometrického plánu č. 46596399-80/2019 na zameranie skutkového 
stavu komunikácie postavenej  na parc. reg. C č. 1550/8 a určenie vlastníctva 
k pozemkom parcely reg. C číslo 1550/8 – 1550/11, ktorý vyhotovil dňa 
13.11.2019 Ing. Norbert Molnár, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO:             
46 596 399 a bol úradne overený Okresným úradom Ilava, katastrálnym 
odborom, dňa 18.12.2019 pod č. G1-619/2019, oddelením od pôvodného 
pozemku E KN parc. č. 5055/503 o výmere 1821 m2, druh pozemku orná pôda, 
zapísaného na LV č. 2822 k. ú. Ilava, 

 
ktoré sa nachádzajú pod cestami II/574 Pruské – Homôlka, III/1928 Iliavka spojka 
a ich všeobecná hodnota bola stanovená Znaleckým posudkom č. 075/2020, 
vypracovaným dňa 23.4.2020 znalcom Ing. Karolom Palačikom, Pod hájom 
1367/169, 018 41 Dubnica na Váhom, zaokrúhlene vo výške  62.700,00 EUR 
(slovom: šesťdesiatdvatisíc sedemsto eur). 
 
Celková výmera pozemkov vo vlastníctve Mesta Ilava pod cestami II. a III. triedy              
vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja je 6500 m2 a  ich  celková 
všeobecná hodnota v  zmysle uvedených Znaleckých posudkov je spolu                
vo výške 104.200,00 EUR (slovom: stoštyritisícdvesto eur). 

Hodnota majetku TSK do zámeny je vo výške 137.118,28 EUR (137.117,25 EUR 
účtovná zostatková cena investícií v novembri 2020, 1,- EUR hodnota mobiliáru 
určeného na odvoz do zberného dvora a 0,03 EUR hodnota predkupného práva 
v zmysle kúpnej zmluvy zo dňa 27.11.2006 (1,- Sk)). 

Hodnota majetku Mesta Ilava do zámeny je vo výške 104.200,- EUR (všeobecná 
hodnota pozemkov pod cestami II. a III. triedy). 
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Zámena sa navrhuje s finančným vyrovnaním zo strany Mesta Ilava vo výške 
16.500,- EUR, pričom Mesto Ilava sa zaväzuje rozdiel v hodnote majetku určeného 
na zámenu vo  výške 16 418,28 EUR zabezpečiť ako investíciu do dvoch rokov odo 
dňa účinnosti zámennej zmluvy do rekonštrukcie strechy budovy, ktorá je 
v havarijnom stave (v zmysle krycieho listu rozpočtu v EUR vypracovaného 
spoločnosťou HBH a.s. so sídlom Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica je 
minimálna výška investície na odstránenie havarijného stavu strechy budovy 
18 880,84 EUR).  

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vyporiadania 
pozemkov pod cestami II. a III. triedy v meste Ilava, vo vlastníctve Trenčianskeho 
samosprávneho kraja číslo II/574 a III/1982 a v záujme zabezpečenia lepšieho 
využitia nehnuteľností na Hviezdoslavova 330/17, 019 01 Ilava, pre potrebu plnenia 
úloh samosprávy Mesta Ilava. 


