
Návrh na uznesenie 
 

 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 
22.03.2021 prerokovalo a  
 
I. z r u š u j e 
 

uznesenie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 348/2019 
zo dňa 23.09.2019; 

 
II. s c h v a ľ u j e  

 
trvalú prebytočnosť  nehnuteľného majetku Trenčianskeho  samosprávneho kraja 
na základe zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a  čl. 10  ods. 3   písm. a) – i. Zásad hospodárenia 
s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení, 
nachádzajúceho sa v  obci Prievidza, v okrese Prievidza, v k. ú.  Prievidza: 

 
a) STAVBA zapísaná na LV č. 3425: 

Druh stavby Súpisné číslo Na pozemku 
parc. č. Poznámka 

NsP- budova "B" 20096 21  
 
ktorá je zverená do správy príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou 
Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 581/2, 97201 Bojnice, IČO: 17335795, 
 

b) novoutvorený pozemok C KN parc. č. 902/5 o výmere 4820 m2, druh 
pozemku ostatná plocha 

na základe geometrického plánu č. 52433927-37/2021 na zameranie pozemku 
p.č. 902/5, ktorý vyhotovila dňa 24.02.2021 spoločnosť GEOSKTEAM s. r. o., 
Košovská cesta 747/1, 97101 Prievidza, IČO: 52433927 a bol úradne overený 
Okresným úradom Prievidza, , katastrálnym odborom, dňa 03.03.2021 
pod č. 175/2021, oddelením od pôvodného pozemku C KN parc. č. 902/1 o výmere 
6025 m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísaného na LV č. 5575 k. ú. Prievidza, 
ktorý je zverený do správy rozpočtovej organizácie Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 
Prievidza, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza, IČO:  00162094; 

 
III.   u r č u j e 
 

ako  prípad  hodný osobitného  zreteľa  podľa  § 9a  ods. 8  písm. e)  zákona 
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
Trenčianskeho samosprávneho kraja nachádzajúceho sa v obci Prievidza, 
v okrese Prievidza, v k. ú. Prievidza:   
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a) PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 11866: 
Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku 

1461/10 1045 zastavaná plocha a nádvorie 
1461/11 1630 zastavaná plocha a nádvorie 
2214/3 586 zastavaná plocha a nádvorie 

2214/12 905 zastavaná plocha a nádvorie 
 

b) STAVBY zapísané na LV č. 11866: 

Druh stavby Súpisné číslo Na pozemku 
parc. č. Poznámka 

fitnes centrum, 
predajňa 534 2214/3  

škola, dielne bez súpis. 
čísla 1461/10  

 
 

c) PARCELA registra „C“ zapísaná na LV č. 3425: 
Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku 

22 1419 zastavaná plocha a nádvorie 
 

d) STAVBY zapísané na LV č. 3425: 

Druh stavby Súpisné číslo Na pozemku 
parc. č. Poznámka 

NsP- budova "B" 20096 21  
NsP "A", prac. RTG  20323 22  
 

 
e) PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 5408: 
Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku 

1724 256 záhrada 
1725 592 zastavaná plocha a nádvorie 

1726/1 211 záhrada 
 

f) STAVBA zapísaná na LV č. 5408: 

Druh stavby Súpisné číslo 
Na 

pozemku 
parc. č. 

Poznámka 

budova-PPV-kuch.-
čaš.Nábr.A.Kmeťa 25 150 1725  

 
g) novoutvorený pozemok C KN parc. č. 902/5 o výmere 4820 m2, druh 

pozemku ostatná plocha  
na základe geometrického plánu č. 52433927-37/2021 na zameranie pozemku 
p.č. 902/5, ktorý vyhotovila dňa 24.02.2021 spoločnosť GEOSKTEAM s. r. o., 
Košovská cesta 747/1, 97101 Prievidza, IČO: 52433927 a bol úradne overený 
Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom, dňa 03.03.2021 
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pod č. 175/2021, oddelením od pôvodného pozemku C KN parc. č. 902/1 o výmere 
6025 m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísaného na LV č. 5575 k. ú. Prievidza, 

 
z  á m e n o u  za nehnuteľný majetok - pozemky vo vlastníctve Mesta Prievidza, 
nachádzajúce sa v obci Prievidza, v okrese Prievidza: 
 
 

- v  k.ú. Malá Lehôtka 

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 591: 
Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

3/5 1650 zastavaná plocha a nádvorie 
3/6 311 zastavaná plocha a nádvorie 
3/7 520 zastavaná plocha a nádvorie 

 

nachádzajúce sa pod cestou č. III/1780 Malá Lehôtka – Hradec,  
 

- v  k.ú. Veľká Lehôtka 

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 1599: 
Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

928/2 9 zastavaná plocha a nádvorie 
928/3 4373 zastavaná plocha a nádvorie 
316/5 1853 zastavaná plocha a nádvorie 

547/10 2397 zastavaná plocha a nádvorie 
627/7 388 zastavaná plocha a nádvorie 

 

nachádzajúce sa pod cestou č. III/1779 Veľká Lehôtka - spojka, 
 
 

- v  k.ú. Prievidza 

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 1: 
Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

7784/26 669 zastavaná plocha a nádvorie 
7784/31 517 zastavaná plocha a nádvorie 
7784/32 1769 zastavaná plocha a nádvorie 
7784/33 46 zastavaná plocha a nádvorie 
7784/35 218 zastavaná plocha a nádvorie 
7784/36 359 zastavaná plocha a nádvorie 
7784/5 2437 zastavaná plocha a nádvorie 
8049/1 2034 zastavaná plocha a nádvorie 

8083/12 12 ostatná plocha 
 
 
nachádzajúce sa pod cestou č. III/1778 Prievidza - Cígeľ, 
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PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 1: 
Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

957/1 12125 zastavaná plocha a nádvorie 
957/2 939 zastavaná plocha a nádvorie 
957/3 203 zastavaná plocha a nádvorie 

1184/49 103 zastavaná plocha a nádvorie 
2158/1 3519 zastavaná plocha a nádvorie 

2158/12 21 zastavaná plocha a nádvorie 
2158/15 3727 zastavaná plocha a nádvorie 
3974/7 64 zastavaná plocha a nádvorie 

5172/53 375 zastavaná plocha a nádvorie 
2758/31 1151 zastavaná plocha a nádvorie 
2763/6 25 zastavaná plocha a nádvorie 
2765/6 163 záhrada 
2768/3 131 zastavaná plocha a nádvorie 
2776 847 zastavaná plocha a nádvorie 
2777 404 záhrada 

 
nachádzajúce sa pod cestou č. III/1774 Prievidza – Nitrianske Rudno,  
 

- v  k.ú. Prievidza 

novoutvorený pozemok C KN parc. č. 3256/148 o výmere 162 m2, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie  

na základe geometrického plánu č. 52433927-36/2021 na zameranie pozemku 
p.č. 3256/148, ktorý vyhotovila dňa 24.02.2021 spoločnosť GEOSKTEAM s. r. o., 
Košovská cesta 747/1, 97101 Prievidza, IČO: 52433927 a bol úradne overený 
Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom, dňa 04.03.2021 
pod č. 176/2021, oddelením od pôvodného pozemku C KN parc. č. 3256/8 o výmere 
3744 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 1 
k. ú. Prievidza. 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho  
vyporiadania pozemkov pod cestami III. triedy č. III/1780, č. III/1779, č. III/1778 
a č. III/1774 v meste Prievidza vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a v záujme zabezpečenia lepšieho využitia nehnuteľností pre potreby 
plnenia úloh samosprávy Mesta Prievidza; 
 
IV.  s c h v a ľ u j e 

 

prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho 
samosprávneho kraja nachádzajúceho sa v obci Prievidza, v okrese Prievidza, 
v k. ú. Prievidza: 

 
a) PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 11866: 
Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku 

1461/10 1045 zastavaná plocha a nádvorie 
1461/11 1630 zastavaná plocha a nádvorie 
2214/3 586 zastavaná plocha a nádvorie 
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Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku 
2214/12 905 zastavaná plocha a nádvorie 

 
b) STAVBY zapísané na LV č. 11866: 

Druh stavby Súpisné číslo Na pozemku 
parc. č. Poznámka 

fitnes centrum, 
predajňa 534 2214/3  

škola, dielne bez súpis. 
čísla 1461/10  

 
c) PARCELA registra „C“ zapísaná na LV č. 3425: 
Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku 

22 1419 zastavaná plocha a nádvorie 
 

d) STAVBY zapísané na LV č. 3425: 

Druh stavby Súpisné číslo Na pozemku 
parc. č. Poznámka 

NsP- budova "B" 20096 21  
NsP "A", prac. RTG 20323 22  
 
e) PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 5408: 
Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku 

1724 256 záhrada 
1725 592 zastavaná plocha a nádvorie 

1726/1 211 záhrada 
 

f) STAVBA zapísaná na LV č. 5408: 

Druh stavby Súpisné číslo Na pozemku 
parc. č. Poznámka 

budova-PPV-kuch.-
čaš.Nábr.A.Kmeťa 25 150 1725  

                                           
g) novoutvorený pozemok C KN parc. č. 902/5 o výmere 4820 m2, druh 

pozemku ostatná plocha  
na základe geometrického plánu č. 52433927-37/2021 na zameranie pozemku 
p.č. 902/5, ktorý vyhotovila dňa 24.02.2021 spoločnosť GEOSKTEAM s. r. o., 
Košovská cesta 747/1, 97101 Prievidza, IČO: 52433927 a bol úradne overený 
Okresným úradom Prievidza, , katastrálnym odborom, dňa 03.03.2021 pod 
č. 175/2021, oddelením od pôvodného pozemku C KN parc. č. 902/1 o výmere 
6025 m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísaného na LV č. 5575 k. ú. Prievidza, 

z  á m e n o u  za nehnuteľný majetok - pozemky vo vlastníctve Mesta Prievidza, 
nachádzajúce sa v obci Prievidza, v okrese Prievidza: 
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- v  k.ú. Malá Lehôtka 

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 591: 
Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

3/5 1650 zastavaná plocha a nádvorie 
3/6 311 zastavaná plocha a nádvorie 
3/7 520 zastavaná plocha a nádvorie 

 

nachádzajúce sa pod cestou č. III/1780 Malá Lehôtka – Hradec,  
 

- v  k.ú. Veľká Lehôtka 

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 1599: 
Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

928/2 9 zastavaná plocha a nádvorie 
928/3 4373 zastavaná plocha a nádvorie 
316/5 1853 zastavaná plocha a nádvorie 

547/10 2397 zastavaná plocha a nádvorie 
627/7 388 zastavaná plocha a nádvorie 

 

nachádzajúce sa pod cestou č. III/1779 Veľká Lehôtka - spojka, 
 
 

- v  k.ú. Prievidza 

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 1: 
Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

7784/26 669 zastavaná plocha a nádvorie 
7784/31 517 zastavaná plocha a nádvorie 
7784/32 1769 zastavaná plocha a nádvorie 
7784/33 46 zastavaná plocha a nádvorie 
7784/35 218 zastavaná plocha a nádvorie 
7784/36 359 zastavaná plocha a nádvorie 
7784/5 2437 zastavaná plocha a nádvorie 
8049/1 2034 zastavaná plocha a nádvorie 

8083/12 12 ostatná plocha 
 
 
nachádzajúce sa pod cestou č. III/1778 Prievidza - Cígeľ, 
 
 

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 1: 
Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 

957/1 12125 zastavaná plocha a nádvorie 
957/2 939 zastavaná plocha a nádvorie 
957/3 203 zastavaná plocha a nádvorie 

1184/49 103 zastavaná plocha a nádvorie 
2158/1 3519 zastavaná plocha a nádvorie 

2158/12 21 zastavaná plocha a nádvorie 
2158/15 3727 zastavaná plocha a nádvorie 
3974/7 64 zastavaná plocha a nádvorie 
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Číslo parcely Výmera v m² Druh pozemku 
5172/53 375 zastavaná plocha a nádvorie 
2758/31 1151 zastavaná plocha a nádvorie 
2763/6 25 zastavaná plocha a nádvorie 
2765/6 163 záhrada 
2768/3 131 zastavaná plocha a nádvorie 
2776 847 zastavaná plocha a nádvorie 
2777 404 záhrada 

 
nachádzajúce sa pod cestou č. III/1774 Prievidza – Nitrianske Rudno, 

 
- v  k.ú. Prievidza 

novoutvorený pozemok C KN parc. č. 3256/148 o výmere 162 m2, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie  

na základe geometrického plánu č. 52433927-36/2021 na zameranie pozemku 
p.č. 3256/148, ktorý vyhotovila dňa 24.02.2021 spoločnosť GEOSKTEAM s. r. o., 
Košovská cesta 747/1, 97101 Prievidza, IČO: 52433927 a bol úradne overený 
Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom, dňa 04.03.2021 
pod č. 176/2021, oddelením od pôvodného pozemku C KN parc. č. 3256/8 o výmere 
3744 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 1 
k. ú. Prievidza,  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona                
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov.  

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho 
vyporiadania pozemkov pod vyššie uvedenými cestami III. triedy č. III/1780, 
č. III/1779, č. III/1778 a č. III/1774 v meste Prievidza vo vlastníctve 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a v záujme zabezpečenia lepšieho využitia 
nehnuteľností pre potrebu plnenia úloh samosprávy Mesta Prievidza. 
   
Zámena sa schvaľuje s finančným vyrovnaním zo strany Mesta Prievidza 
vo výške 9 760,09 eur, ktoré zaplatí na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja 
v lehote do 30 dní odo dňa účinnosti zámennej zmluvy. 

 
 


