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Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa   
27.09.2021  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 
Myjava, v obci Poriadie, katastrálne územie Poriadie, parcely registra „C“:  
 

- pozemok  parc.  č.  25498/3, diel č. 1 o výmere  45 m2, druh pozemku  zastavaná 
plocha a nádvorie,                                                                                                                            
- pozemok  parc.  č. 25499/11, diel č. 2 o výmere 43 m2, druh pozemku  zastavaná 
plocha a nádvorie, 
    

vytvorené Geometrickým plánom č. 145/20/2 na oddelenie pozemku p. č. 25498/3, 
25499/49, 26454/5 - 26454/9, vyhotoveným dňa 1.3.2021 Ing. Michalom Garajom 
Geodézia Myjava, Hurbanova 643, 907 01 Myjava, IČO:18040446, úradne overeným 
Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom dňa 15.03.2021 pod č. G-1- 
76/2021, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 25498/1 
o výmere 1816 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného 
v časti A: Majetková podstata na LV č. 1778  
  
- pozemok  parc.  č.  25454/5   o výmere  87 m2, druh  pozemku  zastavaná  plocha 
a nádvorie,                                                                                                                           

vytvorený Geometrickým plánom č. 145/20/2 na oddelenie pozemku p. č. 25498/3, 
25499/49, 26454/5 - 26454/9, vyhotoveným dňa 1.3.2021 Ing. Michalom Garajom 
Geodézia Myjava, Hurbanova 643, 907 01 Myjava, IČO:18040446, úradne overeným 
Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom dňa 15.03.2021 pod č. G-1- 
76/2021, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc. č. 26454/1 
o výmere 2144 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného 
v časti A: Majetková podstata na LV č. 1778.   
 
 
 
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 
Myjava, v obci Poriadie, katastrálne územie Poriadie, parcely registra „C“:  
 

- pozemok  parc.  č.  25498/3, diel č. 1 o výmere  45 m2, druh pozemku  zastavaná 
plocha a nádvorie, 
- pozemok  parc.  č. 25499/11, diel č. 2 o výmere 43 m2, druh pozemku  zastavaná 
plocha a nádvorie,  
   

vytvorené Geometrickým plánom č. 145/20/2 na oddelenie pozemku p. č. 25498/3, 
25499/49, 26454/5 - 26454/9, vyhotoveným dňa 1.3.2021 Ing. Michalom Garajom 
Geodézia Myjava, Hurbanova 643, 907 01 Myjava, IČO:18040446, úradne overeným 
Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom dňa 15.03.2021 pod č. G-1- 



76/2021, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 25498/1 
o výmere 1816 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného 
v časti A: Majetková podstata na LV č. 1778   
 
- pozemok  parc.  č.  26454/5   o výmere  87 m2, druh  pozemku  zastavaná  plocha 
a nádvorie,    
                                                                                                                       

vytvorený Geometrickým plánom č. 145/20/2 na oddelenie pozemku p. č. 25498/3, 
25499/49, 26454/5 - 26454/9, vyhotoveným dňa 1.3.2021 Ing. Michalom Garajom 
Geodézia Myjava, Hurbanova 643, 907 01 Myjava, IČO:18040446, úradne overeným 
Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom dňa 15.03.2021 pod č. G-1- 
76/2021, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc. č. 26454/1 
o výmere 2144 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného 
v časti A: Majetková podstata na LV č. 1778  
 
s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve Obce Poriadie, v okrese Myjava, 
v obci Poriadie, katastrálne územie Poriadie, parcely registra „C“: 

 
- pozemok parc. č. 26454/7 o výmere 19 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, 
  

 zapísaný na LV č. 690, 
 
- pozemok parc. č. 26454/8 o výmere 156 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, 
 

vytvorený Geometrickým plánom č. 145/20/2 na oddelenie pozemku p. č. 25498/3, 
25499/49, 26454/5 - 26454/9, vyhotoveným dňa 1.3.2021 Ing. Michalom Garajom 
Geodézia Myjava, Hurbanova 643, 907 01 Myjava, IČO:18040446, úradne overeným 
Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom dňa 15.03.2021 pod č. G-1- 
76/2021, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 26454/3 
o výmere 257 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného 
v časti A: Majetková podstata na LV č. 690  

 
 

v pomere 1 k 1m2 bez finančného vyrovnania, 
 
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 
Myjava, v obci Poriadie, katastrálne územie Poriadie, parcely registra „C“:  
 
- pozemok  parc.  č.  25498/3, diel č. 1 o výmere  45 m2, druh pozemku  zastavaná 
plocha a nádvorie, 
- pozemok  parc.  č. 25499/11, diel č. 2 o výmere 43 m2, druh pozemku  zastavaná 
plocha a nádvorie,  
   



vytvorené Geometrickým plánom č. 145/20/2 na oddelenie pozemku p. č. 25498/3, 
25499/49, 26454/5 - 26454/9, vyhotoveným dňa 1.3.2021 Ing. Michalom Garajom 
Geodézia Myjava, Hurbanova 643, 907 01 Myjava, IČO:18040446, úradne overeným 
Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom dňa 15.03.2021 pod č. G-1- 
76/2021, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 25498/1 
o výmere 1816 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného 
v časti A: Majetková podstata na LV č. 1778   
 
- pozemok  parc.  č.  26454/5   o výmere  87 m2, druh  pozemku  zastavaná  plocha 
a nádvorie,    
                                                                                                                       

vytvorený Geometrickým plánom č. 145/20/2 na oddelenie pozemku p. č. 25498/3, 
25499/49, 26454/5 - 26454/9, vyhotoveným dňa 1.3.2021 Ing. Michalom Garajom 
Geodézia Myjava, Hurbanova 643, 907 01 Myjava, IČO:18040446, úradne overeným 
Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom dňa 15.03.2021 pod č. G-1- 
76/2021, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc. č. 26454/1 
o výmere 2144 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného 
v časti A: Majetková podstata na LV č. 1778   
 
s nehnuteľným majetkom vo výlučnom vlastníctve Obce Poriadie, v okrese Myjava, 
v obci Poriadie, katastrálne územie Poriadie, parcely registra „C“: 

 
- pozemok parc. č. 26454/7 o výmere 19 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie,   

 zapísaný na LV č. 690, 
 
- pozemok parc. č. 26454/8 o výmere 156 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, 
 

vytvorený Geometrickým plánom č. 145/20/2 na oddelenie pozemku p. č. 25498/3, 
25499/49, 26454/5 - 26454/9, vyhotoveným dňa 1.3.2021 Ing. Michalom Garajom 
Geodézia Myjava, Hurbanova 643, 907 01 Myjava, IČO:18040446, úradne overeným 
Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom dňa 15.03.2021 pod č. G-1- 
76/2021, oddelením od pôvodného pozemku registra „C“ parc. č. 26454/3 
o výmere 257 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného 
v časti A: Majetková podstata na LV č. 690  

 

v pomere 1 k 1 m2 bez finančného vyrovnania, 
 
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.  
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