
NNáávvrrhh  nnaa  uuzznneesseenniiee  
 
Zastupiteľstvo  Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí  
dňa 22.11.2021 prerokovalo a 
 
schvaľuje  
 
1. 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) Zásad hospodárenia s majetkom  
Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov, nachádzajúceho sa  
v okrese Púchov, v obci Zubák, v k. ú. Zubák: 
 
Pozemok  
- parcela registra “C“ KN č. 213/4 – trvalý trávny porast o výmere 445 m²,  

 
odčlenený z pozemku - parcela registra “E“ KN č. 1203/1 - ostatná plocha                         
o výmere 511 m², nachádzajúceho sa v okrese Púchov, v obci Zubák,                              
v katastrálnom území Zubák, zapísanom na LV č. 1809, v časti A: Majetková podstata, 
ktorého výlučným vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj a správcom Správa ciest 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, a to Geometrickým 
plánom č. 71/2021, ktorý vyhotovil GeoKlin s.r.o., Dolná Breznica 216, 020 61 Lednické 
Rovne, dňa 17.08.2021 a úradne overil Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor, dňa 
08.09.2021 pod. číslom 449/21. 

 
2. spôsob odpredaja nehnuteľného  majetku  formou obchodnej verejnej                          
súťaže  na základe  § 9a  ods. 1 písm. a) v súlade s podmienkami uvedenými v ods. 2     
a  ods. 3  tohto §,  zákona  č. 446/2001 Z. z.  o majetku vyšších  územných celkov  
v znení neskorších právnych predpisov a  Zásad hospodárenia s majetkom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov, nachádzajúceho sa  
v okrese Púchov, v obci Zubák, v k. ú. Zubák: 
 
Pozemok  
- parcela registra “C“ KN č. 213/4 – trvalý trávny porast o výmere 445 m²,  

 
odčlenený z pozemku - parcela registra “E“ KN č. 1203/1 - ostatná plocha o výmere 511 
m², nachádzajúceho sa v okrese Púchov, v obci Zubák, v katastrálnom území Zubák, 
zapísanom na LV č. 1809, v časti A: Majetková podstata, ktorého výlučným vlastníkom je 
Trenčiansky samosprávny kraj a správcom Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, a to Geometrickým plánom č. 71/2021, ktorý 
vyhotovil GeoKlin s.r.o., Dolná Breznica 216, 020 61 Lednické Rovne, dňa 17.08.2021 a 
úradne overil Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor, dňa 08.09.2021 pod. číslom 
449/21. 
 
 
3. Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže  č. TSK/002/2021 - OVS             
   „Predaj nehnuteľnosti – Pozemok, Zubák“.  
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