
ZÁMENNÁ ZMLUVA 
Mesto Trenčín č. 52/2017 

TSK č. 2017/0334 

Účastníci teJto zámennej zmluvy 

na strane A/ 

a 

Mesto Trenčín 
Mierové námestie č 2, 91164 Trenčín 
zastúpené Mgr. Richardom Rybníčkom - primátorom 
Bankové spoJenie ČSOB, a s kraJská pobočka Trenčín 
IBAN SK61 7500 0000 0000 2558 1243 

SWIFT/BIG 
Variabilný symbol 
IČO 
DIČ 

CEKOSKBX 
8100005217 
00 312 037 
2021079995 

na strane 8/ Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
K dolneJ stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
zastúpený Ing. Jaroslavom Baškom, predsedom 
Bankové spojenie Štátna pokladnica 
IBAN SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
IČO 36126624 
DIČ 2021613275 

u z a t v á r a J ú podľa § 611 a nasl zákona č 40/1964 Zb Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov túto zámennú zmluvu 

Článok 1. 
Úvodné ustanovenia 

1/ Mesto Trenčín, účastník na strane A/ Je vlastníkom nehnuteľností - pozemkov v k.ú 
Trenčín 

- C-KN parc.č. 621/31 zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m2 

- novovytvorená C-KN parc.č. 621/59 zastavané plochy a nádvoria o výmere 480 m2
, 

odčlenená Geometrickým plánom č 48124591-007-17, vyhotoveným Ing Tomášom
Bagínom dňa 23.2 2017, úradne overený Okresným úradom v Trenčíne, odborom
katastrálnym dňa 9 3 2017 pod č 281/17, z pôvodnej C-KN pare č 621/1 zapísanej
na LV č 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ma

2/ Trenčiansky samosprávny kraJ so sídlom v Trenčíne účastník na strane B/ Je 
vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku s príslušenstvom (spevnené plochy, časť oplotenia) 
v k ú Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 170/5 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 239 m2

, odčlenená Geometrickým plánom č 45477795-05-07, vyhotoveným
Ing Michalom Muranom M-Geo dňa 23 1 2017, úradne overený Okresným úradom
v Trenčíne, odborom katastrálnym dňa 17 3 2017 od č 321/17, z pôvodnej C-KN pare č.
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170/1 zapísanej na LV č 2941 ako Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
v podiele 1/1-ina 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

Účastník na strane A/ a účastník na strane 8/ vzájomnú výmenu nehnuteľností 
uvedených v článku I tejto zámennej zmluvy realizujú nasledovne 

1/ Nehnuteľnosť - pozemok s príslušenstvom (spevnené plochy, časť oplotenia) v k ú  
Trenčín, novovytvorená C-KN parc.č. 170/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 239 m2

, 

odčlenená Geometrickým plánom č 45477795-05-07, vyhotoveným Ing Michalom Muranom 
M-Geo dňa 23.1 2017, úradne overený Okresným úradom v Trenčíne, odborom katastrálnym
dňa 17 3 2017, z pôvodnej C-KN pare č 170/1 zapísanej na LV č 2941 ako Trenčiansky
samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v podiele 1/1-ina, v prospech účastníka na strane
Al - Mesto Trenčín.

2/ Nehnuteľnosti - pozemky v k.ú Trenčín C-KN parc.č. 621/31 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 222 m2 a novovytvorená C-KN parc.č. 621/59 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere o výmere 480 m2

, odčlenená Geometrickým plánom č 48124591-007-
17, vyhotoveným Ing Tomášom Bagínom dňa 23 2 2017, úradne overený Okresným úradom 
v Trenčíne, odborom katastrálnym dňa 9 3 2017, z pôvodnej C-KN pare č 621/1 zapísanej 
na LV č 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina v prospech účastníka na strane BI 
- Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne.

Článok III. 
Finančné vysporiadanie 

1/ V zmysle Znaleckého posudku č 88/2017 vypracovaného znalcom Ing Ladislavom 
Horným, všeobecná hodnota pozemkov C-KN pare č 621/31 a novovytvorená C-KN pare č 
621/59 predstavuje 49,89 €/m2, zaokrúhlene 50,- €/m2, celková hodnota pozemkov 
predstavuje zaokrúhlene 35.100,- €. 

2/ V zmysle Znaleckého posudku č 87/2017 vypracovaného znalcom Ing Ladislavom 
Horným všeobecná hodnota pozemku novovytvorená C-KN pare č 170/5 predstavuje 
125,50 €/ m2

, celková hodnota pozemku predstavuje zaokrúhlene 30.000,- €. 

3/ Účastníci tejto zámennej zmluvy sa dohodli, že zámena nehnuteľností podľa článku II 
tejto zmluvy sa uskutočňuje bez finančného vyrovnania. 

Článok IV. 
Osobitné ustanovenia 

1/ Zmluvné strany sa dohodli, že finančné prostriedky súv1s1ace s vybudovaním nových 
stanovíšť pre umiestnenie kontaJnerov budú hradené spoločne a časť finančných 
prostriedkov, ktoré maJú byť hradené z rozpočtu Mesta Trenčín vo výške zaokrúhlene 
5 100,- € boh prenesené do hodnoty a výmery zamieňaných pozemkov v prospech účastníka 
na strane B/ - Trenčiansky samosprávny kraJ so sídlom v Trenčíne 
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2/ Zmluvné strany sa zároveň dohodlr, že všetky finančné náklady za vypracovanie 
znaleckých posudkov a geometrických plánov súv1s1ac1ch s predmetnou zámenou uhradia 
účastníci tejto zmluvy spoločne v rovnakom pomere. 

3/ Finančné náklady súv1s1ace s 

vypracovaním Znaleckého posudku č 87/2017 a Znaleckého posudku č 88/2017 
v zmysle predložených vyúčtovaní znalečného č 87/2017 a č 88/2017 dodávateľa 
Ing Ľubomíra Horného predstavuJú spolu sumu 360,- € (2 x 180,- €), 
vypracovaním Geometrického plánu č 45477795-05-17 v zmysle doloženej faktúry 
č 2017011 (329/17/UMM) dodávateľom Ing Michalom Muranom M-Geo predstavujú 
sumu 227,- €, 
vypracovaním Geometrického plánu č 48124591-007-17 v zmysle doloženej faktúry 
č 2017004 (304/17/UMM) dodávateľom Ing Tomášom Bagínom - geodetom Ilava 
predstavujú sumu 227,- € 

Celková suma vynaložených finančných nákladov predstavuje 814,-€ 

4/ Alrkvótnu časť nákladov uvedených v bod 3/ tohto článku vo výške 407,- € uhradí účastník 
na strane B/ na účet účastníka na strane A/ uvedený v záhlaví tejto zmluvy a s uvedením 
variabilného symbolu 8100005217 v lehote do 15 pracovných dní odo dňa úč1nnost1 teJto 
zámenneJ zmluvy 

Článok V. 
Účel zmluvy 

Účelom zámeny Je 
pre Mesto Trenčín realizácia 1nvestičneJ akcie Mesta Trenčín „Námestie študentov", 
mestské zásahy, 
pre Trenčiansky samosprávny kraj vysporiadanie časti pozemkov v areál! Strednej 
odborneJ školy obchodu a služieb na J1lemnického uhc1 v Trenčíne 

Článok Vl. 
Prehlásenie účastníkov zmluvy 

1 / Účastníci teJto zámennej zmluvy prehlasujú, že na prevádzaných nehnuteľnostiach 
neviaznu žiadne ťarchy, obmedzenia, č1 iné právne pov1nnost1, ktoré by mohlr byť prekážkou 
prevodu vlastníckeho práva. 

2/ Zmluvné strany prehlasujú, že sa so stavom zamieňaných nehnuteľností oboznámil! 
obhliadkou na mieste samotnom, tak aJ prostredníctvom príslušného výpisu z katastra 
nehnuteľností, a že zam1eňaJú nehnuteľnosti uvedené v článku I teJto zmluvy v stave 
v akom „stoja a ležia" 

3/ V prípade, že sa na prevádzaných pozemkoch nachádzaJú inžinierske siete, účastníci teJto 
zmluvy sú s1 vedomí pov1nnost1 ich strpieť a sprístupniť oprávneným osobám, vozidlám 
a mechanizmom, za účelom opravy a údržby týchto 1nž1nierskych sietí 

4/ Účastníci zmluvy považujú práva vyplývaJúce z teJto zmluvy za dostatočne iné práva k 
pozemkom v zmysle § 139 ods 1 zákona č 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov 
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Článok VII. 
Schválenie podmienok zmluvy 

1/ Zámena pozemkov uvedených v článku I teJto zmluvy bola schválená tr0Jpat1novou 
vačš1nou všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne uznesením číslo 844 zo 
dňa 22 03 2017a troJpat1novou vačš1nou všetkých poslancov Trenčianskeho samosprávneho 
kraJa uznesením číslo 481/2017 zo dňa 20 03 2017 ako prípad hodný osobitného zreteľa 
Uvedené výpisy tvoria neoddeliteľnú súčasť teJto zámenneJ zmluvy 

2/ Táto zámenná zmluva bola uzatvorená v súlade s § 9a ods 8 písm e) zákona č 138/1991 
Zb o maJetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9a ods 8 písm e) zákona č 
446/2001 Z z o maJetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

Článok VIII. 
Úkony súvisiace s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva 

1 / Vlastnícke právo účastníkov tejto zámenneJ zmluvy k nehnuteľnostiam uvedeným v článku 
II teJto zmluvy sa zapíše do katastra nehnuteľností vedeného Okresným úradom v Trenčíne, 
odborom katastrálnym dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva 

2/ Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností podá účastník na strane A/ - Mesto Trenčín, správny poplatok s tým spoJený 
uhradia účastníci tejto zmluvy spoločne v rovnakom pomere. 

3/ Allkvótnu časť správneho poplatku za vklad vlastníckeho práva vo výške 33,- € uhradí 
účastník na strane 8/ na účet účastníka na strane A/ uvedený v záhlaví teJto zmluvy 
a s uvedením variabilného symbolu 8100005217 v lehote do 15 pracovných dní odo dňa 
účinnosti tejto zámennej zmluvy 

4/ Zároveň účastník na strane 8/ splnomocňuje účastníka na strane A/ v prípade potreby I so 
zastupovaním pred Okresným úradom v Trenčíne, odborom katastrálnym Účastník na 
strane A/ vyhlasuJe, že túto plnú moc v celom rozsahu priJíma 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

1/ Táto zmluva Je vyhotovená v 8 rovnopisoch, z ktorých sú 2 rovnopisy určené pre Okresný 
úrad v Trenčíne, odbor katastrálny, 3 rovnopisy pre účastníka na strane A/ a 3 rovnopisy pre 
účastníka na strane 8/ 

2/ Zmluvné strany prehlasujú, že sú oboznámené s obsahom teJto zmluvy, ktorá bola 
uzatvorená po vzájomnom prerokovaní podľa ich slobodneJ vôle, určito, vážne a 
zrozumiteľne, nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných nápadne nevýhodných podmienok 

3/ Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
v platnom znení 

4/ Akékoľvek zmeny alebo doplnky k teJto zmluve možno vykonať len písomnou dohodou, 
formou dodatku k zmluve, ktorý musí byť podpísaný zmluvnými stranami 
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5/ Táto zmluva Je platná dňom jeJ podpísania oboma zmluvnými stranami a nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni prvého zvereJnenia v súlade s§ 47a ods 1/ zákona č 
40/1964 Zb Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spoJení s § Sa ods 13 
zákona č 211/2000 Z z o slobodnom prístupe k informáciám Zmluva nadobudne vecno
právne účinky dňom rozhodnutia Okresného úradu v Trenčíne, odboru katastrálneho 
o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

7 

V Trenčíne, dňa 

Mesto Trenčín 

V Trenčíne, dňa 
2 2 

Trenčiansky samosprávny kraj 
so sídlom v Trenčíne 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda TSK 
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MESTSKY URAD VTRENCINE 
Mierové námestie č. 2, 911 64 T r e n č í n 

Čj. 
V/60-2017 

Vybavu;e. 
Bc. Hudecová 

Telefón· 
032/6504 462 

V Trenčíne 
05.04.2017 

Vec 
Výpis uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 
konaného dňa 22.03.2017 

U z n e s e n i e č. 844 
k Návrhu na zámenu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.8. 

písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. Trenčiansky samosprávny kraj. 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

1/ur č uj e

prevod majetku - zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a Trenčianskym 
samosprávnym krajom nasledovne: 

A) Pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín, v k.ú Trenčín

C-KN parc.č. 621/31 zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m2

novovytvorená C-KN parc.č. 621/59 zastavané plochy a nádvoria o výmere o výmere
480 m2, odčlenená geometrickým plánom č. 48124591-007-17 z pôvodnej C-KN
parc.č. 621/1 zapísanej na L V č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina

V zmysle znaleckého posudku vypracovaného znalcom Ing. Ladislavom Horným, všeobecná 
hodnota pozemkov predstavuje 49,89 €/m2, zaokrúhlene 50,- €/m2, celková hodnota 
pozemkov predstavuje zaokrúhlene 35.100,- € 

za 

B) Pozemok vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, v k.ú. Trenčín

pozemok s príslušenstvom (spevnené plochy, časť oplotenia) novovytvorená C-KN
parc.č. 170/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 239 m2, odčlenená geometrickým
plánom č. 45477795-05-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 170/1 zapísanej na LV č. 2941
ako vlastník Trenčiansky samosprávny kraj v podiele 1/1-ina.
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V zmysle znaleckého posudku vypracovaného znalcom Ing. Ladislavom Horným všeobecná 
hodnota pozemku predstavuje 125,50 €/m2, celková hodnota pozemku predstavuje 
zaokrúhlene 30.000,- € 

Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania. 

Účelom zámeny je 
Pre Mesto Trenčín realizácia investičnej akcie Mesta Trenčín „Námestie študentov", 
mestské zásahy 
Pre Trenčiansky samosprávny kraj vysponadanie časti pozemkov v areáli Strednej 
odbornej školy obchodu a služieb na Jilemnického ulici v Trenčíne 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Odôvodnenie: 
Mesto Trenčín realizuje investičnú akciu „Námestie študentov" - mestské zásahy a to 

na pozemku nachádzaJúcom sa v areáli Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, ktorý je vlastníctvom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na predmetnom pozemku sa nachádza pôvodné stojisko 
na smetné nádoby, ktoré je potrebné odstrániť a vybudovať nové. Rozpočtové náklady na 
vybudovanie uvedeného stoJiska prestavujú sumu zaokrúhlene 10.180,- €. Zmluvné strany sa 
dohodli, že finančné prostriedky súvisiace s vybudovaním nových stanovíšť pre umiestnenie 
kontajnerov budú hradené spoločne a časť finančných prostriedkov, ktoré majú byť hradené 
z rozpočtu Mesta Trenčín, t.j. vo výške zaokrúhlene 5.100,- €, budú prenesené do hodnoty a 
výmery pozemkov, ktoré Mesto Trenčín poskytne Trenčianskemu samosprávnemu kraju. 

2/ s c h v a ľ u j e 

zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a Trenčianskym samosprávnym 
krajom nasledovne : 

A) Pozemky vo vlastníctve Mesta Trenčín, v k.ú. Trenčín

C-KN parc.č. 621/31 zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m2
novovytvorená C-KN parc.č. 621/59 zastavané plochy a nádvoria o výmere o výmere
480 m2, odčlenená geometrickým plánom č. 48124591-007-17 z pôvodnej C-KN
parc.č. 621/1 zapísanej na L V č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina

V zmysle znaleckého posudku vypracovaného znalcom Ing. Ladislavom Horným, všeobecná 
hodnota pozemkov predstavuje 49,89 €/m2, zaokrúhlene 50,- €/m2, celková hodnota 
pozemkov predstavuje zaokrúhlene 35.100,- € 

za 

B) Pozemok vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, v k.ú. Trenčín

pozemok s príslušenstvom (spevnené plochy, časť oplotenia) novovytvorená C-KN
parc.č. 170/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 239 m2, odčlenená geometrickým
plánom č. 45477795-05-17 z pôvodnej C-KN parc.č. 170/1 zapísanej na LV č. 2941
ako vlastník Trenčiansky samosprávny kraj v podiele 1/1-ina.



 
 

V zmysle znaleckého posudku vypracovaného znalcom Ing. Ladislavom Horným všeobecná 
hodnota pozemku predstavuje 125,50 €/m2, celková hodnota pozemku predstavuje 
zaokrúhlene 30.000,- € 

Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania. 

Účelom zámeny je: 
 Pre Mesto Trenčín realizácia investičnej akcie Mesta Trenčín „Námestie študentov", 

mestské zásahy 
Pre Trenčiansky samosprávny kraj vysporiadanie časti pozemkov v areáli Strednej 
odbornej školy obchodu a služieb na J1lemnického ulici v Trenčíne 
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Za správnosť odpisu. Mgr. Jana Smrečanská 



Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraj a 

VÝPIS 
uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 

číslo 4 s 1 / 2 o 1 7 zo zasadnutia, konaného 2 o . 3 . 2 o 1 7

K bodu: 
4. Návrhy na riesenie prebytočného majetku TSK.

Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž -pover. riad. odd.práv.,SM a VO
1) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie

zámeny_eozemkov _s_Mestom Trenčín.-----------------------------

U z n e s e n i e  číslo 481/2017
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 20.03.2017 prerokovalo a

I. r o z h o d  1 o
o trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku - pozem
ku nachádzajúceho sa v obci Trenčín, okres Trenčín, 
katastrálne územie Trenčín, parcela registra "c u 

- pare. č. 170/5 o výmere 239 m2
, druh pozemku

zastavané plochy a nádvoria s príslušenstvom
(spevnené plochy, časť oplotenia)

oddelenú Geometrickým plánom č. 45477795-05-17
na oddelenie pozemku p.č. 170/5 zo dňa 23.01.2017,
vyhotovený vyhotoviteľom Ing. Michal Muran M-Geo,
geodetická kancelária, Dolné Naštice 31, Bánovce nad
Bebravou, IČO 45477795, od pôvodnej parcely KNC pare.
č. 170/1 o výmere 1762 m2

, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria zapísanej na LV č. 2941,

II. 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 p r e
v o d  trvale prebytočného nehnuteľného majetku -
pozemku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho
kraja nachádzajúci sa v obci Trenčín, okres Trenčín,
katastrálne územie Trenčín, parcela registra "c u 

- pare. č. 170/5 o výmere 239 m2
, druh pozemku

zastavané plochy a nádvoria s príslušenstvom
(spevnené plochy, časť oplotenia)
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oddelenú Geometrickým plánom č. 45477795-05-17 
na oddelenie pozemku p.č. 170/5 zo dňa 23.01.2017, 
vyhotovený vyhotoviteľom Ing. Michal Muran M-Geo, 
geodetická kancelária, Dolné Naštice 31, Bánovce nad 
Bebravou, IČO 45477795, od pôvodnej parcely KNC pare. 
č. 170/1 o výmere 1762 m2

, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria zapísanej na LV č. 2941, 
z á m e n  o u  za nehnuteľný majetok - pozemky 
vo vlastníctve Mesta Trenčín, nachádzajúce sa v obci 
Trenčín, okres Trenčín, katastrálne územie Trenčín, 
parcely registra nC" 
- pare. č. 621/31 o výmere 222 m2

, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1,
a novovytvorenú pare. č. 621/59 o výmere 480 m2

, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria

oddelenú Geometrickým plánom číslo 48124591-007-17
na oddelenie pare. č. 621/59 zo dňa 23.02.2017,
vyhotovený vyhotoviteľom Ing. Tomáš Bagin - geodet
Ilava, Skala č. 653/62, 019 01 Ilava, IČO 48124591,
od pôvodnej parcely KNC pare. č. 621/1 o výmere 4951
m2

, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
zapísanej na LV č. 1.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe
majetkovoprávneho vyporiadania časti pozemkov v areáli
Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Jilemnického
č. 24, Trenčín, ako aj v záujme Trenčianskeho samo
správneho kraja podporiť projekt mesta Trenčín
vybudovať Námestie študentov na pozemku pare. č.
170/5.

III. s C  h v a ľ  u j e
prevod trvale prebytočného nehnuteľného majetku -
pozemku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho
kraja nachádzajúci sa v obci Trenčín, okres Trenčín,
katastrálne územie Trenčín,
- parcela registra „C" pare. č. 170/5 o výmere 239 m2

, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s príslušen
stvom (spevnené plochy, časť oplotenia)

oddelená Geometrickým plánom č.45477795-05-17 na odde
lenie pozemku p.č. 170/5 zo dňa 23.01.2017, vyhotovený
vyhotoviteľom Ing. Michal Muran M-Geo, geodetická
kancelária, Dolné Naštice 31, Bánovce nad Bebravou,
IČO 45477795, od pôvodnej parcely KNC pare. č. 170/1
o výmere 1762 m2

, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria zapísanej na LV č. 2941,
zámenou za nehnuteľný majetok - pozemky vo vlastníctve
Mesta Trenčín, nachádzajúce sa v obci Trenčín, okres
Trenčín, katastrálne územie Trenčín, parcely registra
" C"
- pare. č. 621/31 o výmere 222 m2

, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1
a novovytvorenú pare. č. 621/59 o výmere 480 m2

, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria
oddelenú Geometrickým plánom číslo 48124591-007-17
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na oddelenie pare. č. 621/59 zo dňa 23.02.2017, 
vyhotovený vyhotoviteľom Ing. Tomáš Bagin - geodet 
Ilava, Skala č. 653/62, 019 01 Ilava, IČO 48124591, 
od pôvodnej parcely KNC pare. č. 621/1 o výmere 4951 
m2

, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísanej 
na LV č. 1. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe 
majetkovoprávneho vyporiadania časti pozemkov v areáli 
Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Jilemnického 
č. 24, Trenčín, ako aj v záujme Trenčianskeho samo
správneho kraja podporiť projekt mesta Trenčín vybudo
vať Námestie študentov na pozemku pare. č. 170/5. 
Zámena sa schvaľuje bez finančného vyrovnania. 
Trenčiansky samosprávny kraj sa bude spolupodieľať 
na nákladoch za vypracované geometrické plány a znalec
ký posudok súvisiace s touto zámenou vo výške 50% 
zo sumy 754,00 EUR, t.j. sumou 377,00 EUR. 

Hlasovanie poslancov č.16: ZA: 
PROTI: 
ZDRŽAL SA: 

38

NEHLASOVALI: 2 
POČET POSLANCOV: 45 

Ing. Jaroslav B a  š k  a, v.r. 
predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Za správnosť výpisu: Mgr. Anna Hájková, /�
zapisovateľka Zastupiteľs�va TSK 

 




