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Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa   
10.05.2021  prerokovalo  a 
 
 
 
I.   r o z h o d l o 
 
o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe Správy ciest Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín,  nachádzajúceho sa v  okrese 
Nové Mesto nad Váhom, v obci Beckov, v katastrálnom území Beckov, parcela 
registra „C“:  
 

- pozemok parc. č. 1654/41 o výmere 293 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie,  
  
vytvorený Geometrickým plánom č. 36326551-31/2020 na oddelenie parcely                    
č. 1654/41, vyhotoveným dňa 1.2.2021 Ing. Petrom Múčkom, PARCELA s.r.o., 
Železničná 32/1155, Nové Mesto nad Váhom, úradne overeným Okresným úradom 
Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom dňa 09.02.2021 pod č. G1- 61/2021, 
oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 1654/31 o výmere               
809 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: 
Majetková podstata na LV č. 1831.   
 
 
 
II.   u r č u j e 
 
prevod - zámenu  
 

trvale prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve 
Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Správy ciest Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa v  okrese 
Nové Mesto nad Váhom, v obci Beckov, v katastrálnom území Beckov, parcela 
registra „C“:  
 

- pozemok parc. č. 1654/41 o výmere 293 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie,  
 
vytvorený Geometrickým plánom č. 36326551-31/2020 na oddelenie parcely                    
č. 1654/41, vyhotoveným dňa 1.2.2021 Ing. Petrom Múčkom, PARCELA s.r.o., 
Železničná 32/1155, Nové Mesto nad Váhom, úradne overeným Okresným úradom 
Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom dňa 09.02.2021 pod č. G1- 61/2021, 
oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 1654/31 o výmere               
809 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: 
Majetková podstata na LV č. 1831.   
 
s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve K.L.K. spol. s r.o., 916 31 
Kočovce č. 431, v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Beckov, v katastrálnom 
území Beckov, zapísaného na LV č. 1041 v časti A: Majetková podstata -  
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape :  
 

- pozemok parc. č. 1654/38 o výmere 11 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie,  
  



- pozemok parc. č. 1654/39 o výmere 96 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, 
 
celkom o výmere 107 m2, 
 
ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vrátane priľahlej plochy, ktorá 
svojim umiestnením a  využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou                     
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov.  
 
 
 
III.   s c h v a ľ u j e  
 
prevod - zámenu  
 

trvale prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve 
Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Správy ciest Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, nachádzajúceho sa v  okrese 
Nové Mesto nad Váhom, v obci Beckov, v katastrálnom území Beckov, parcela 
registra „C“:  
 

- pozemok parc. č. 1654/41 o výmere 293 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie,  
 

vytvorený Geometrickým plánom č. 36326551-31/2020 na oddelenie parcely                    
č. 1654/41, vyhotoveným dňa 1.2.2021 Ing. Petrom Múčkom, PARCELA s.r.o., 
Železničná 32/1155, Nové Mesto nad Váhom, úradne overeným Okresným úradom 
Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom dňa 09.02.2021 pod č. G1- 61/2021, 
oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 1654/31 o výmere               
809 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného v časti A: 
Majetková podstata na LV č. 1831.   
 
s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve K.L.K. spol. s r.o., 916 31 
Kočovce č. 431, v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Beckov, v katastrálnom 
území Beckov, zapísaného na LV č. 1041 v časti A: Majetková podstata -  
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape :  
 

- pozemok parc. č. 1654/38 o výmere 11 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie,  
  
- pozemok parc. č. 1654/39 o výmere 96 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, 
 
celkom o výmere 107 m2, 
 
ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vrátane priľahlej plochy, ktorá 
svojim umiestnením a  využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou                     
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov.  
 
Zámena sa schvaľuje s finančným vyrovnaním v sume 3 813,00 EUR (slovom: 
tritisícosemstotrinásť eur) zo strany K.L.K. spol. s r.o., 916 31 Kočovce  č. 431, IČO: 
31 437 656, ktorá bude doplatená na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja 
v lehote do 30 dní odo dňa účinnosti zámennej zmluvy uzavretej na základe tohto 
uznesenia. 
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