
Kúpna zmluva 
centr. č. 262 / 2017 

uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
právnych predpisov medzi zmluvnými stranami: 

J. Mesto Nová Dubnica
so sídlom : ul. Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica 
v zastúpení : Ing. Petrom Marušincom, primátorom mesta 
IČO : 00 317 586 
DIČ :2020610955 
Bankové spojenie 
IBAN 

: VÚB, a. s., pobočka Nová Dubnica 
: SK32 0200 0000 0000 1992 6372 

(v ďalšom texte „predávajúci") 

a 

2. Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne
so sídlom : K dolnej stanici 7282/20A, 911 O 1 Trenčín 
v zastúpení : Ing. Jaroslavom Baškom , predsedom Trenčianskeho samosprávneho 

kraja 
IČO : 36 126 624 
DIČ :2021613275 
Bankové spojenie 
IBAN 

: Štátna pokladnica 
: SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

(v ďalšom texte „kupujúci") 
(predávajúci a kupujúci spolu len ako „zmluvné strany") 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti :
a) pozemok pare. KN-C č. 405/1-zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 561 m2,

ktorého výmera bola zmenená na základe geometrického plánu č. 45403066-194/2016,
vyhotoveného spoločnosťou MAP GEO s.r.o., Legionárska 79, 911 01 Trenčín, IČO:
45 403 066, geodetom Ing. Miroslavom Burzalom, dňa 26.10.2016, overeným
Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 10.11.2016 pod číslom 649/2016,
pozemok pare. KN-C č. 405/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 676 m2 je
vedený Okresným úradom ILAVA, katastrálnym odborom na L V č. 1 OOO pre k. ú. Nová
Dubnica, vlastníctvo 1/1 Mesto Nová Dubnica,

b) pozemok pare. KN-C č. 488/58 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 136 m2,
ktorý vznikol odčlenením z pozemku pare. KN-C č. 488/39 - ostatné plochy o výmere
1 461 m2, vedeného Okresným úradom ILAVA, katastrálnym odborom na L V č. 1000
pre k. ú. Nová Dubnica, vlastníctvo 1/1 Mesto Nová Dubnica, na základe
geometrického plánu č. 45403066-194/2016, vyhotoveného spoločnosťou MAP GEO
s.r.o., Legionárska 79, 911 01 Trenčín, IČO: 45 403 066, geodetom Ing. Miroslavom
Burzalom, dňa 26.10.2016, overeným Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom
dňa 10.11.2016 pod číslom 649/2016,
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c) pozemok pare. KN-C č. 336/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 322 m2,
ktorého výmera bola zmenená na základe geometrického plánu č. 46596399-30/2017
vyhotoveného dňa 22.05.2017 geodetom Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51
Nová Dubnica, IČO: 46 596 399, overeným Okresným úradom Ilava, katastrálnym
odborom dňa 05.06.2017 pod číslom 268/2017, pozemok pare. KN-C č. 336/1
- zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 899 m2

, je vedený Okresným úradom
ILAVA, katastrálnym odborom na L V č. 1 OOO pre k. ú. Nová Dubnica, vlastníctvo 1/1
Mesto Nová Dubnica,

d) pozemok pare. KN-C č. 200/ 5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m2
, 

ktorý vznikol odčlenením z pozemku pare. KN-C č. 200/1 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1 O 434 m2, vedeného Okresným úradom ILAVA, katastrálnym
odborom na LV č. 1000 pre k. ú. Nová Dubnica, vlastníctvo 1/1 Mesto Nová Dubnica,
na základe geometrického plánu č. 46596399-30/2017 vyhotoveného dňa 22.05.2017
geodetom Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO:
46 596 399, overeným Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 05.06.2017
pod číslom 268/2017,

e) pozemok pare. KN-C č. 144/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 658 m2,
ktorý vznikol odčlenením z pozemku pare. KN-C č. 144 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 5 665 m2

, vedeného Okresným úradom ILAVA, katastrálnym odborom
na L V č. 1000 pre k. ú. Nová Dubnica, vlastníctvo 1/1 Mesto Nová Dubnica, na
základe geometrického plánu č. 46596399-30/2017 vyhotoveného dňa 22.05.2017
geodetom Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO:
46 596 399, overeným Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 05.06.2017
pod číslom 268/2017,

f) pozemok pare. KN-C č. 99/16 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1164 m2,
ktorý vznikol odčlenením z pozemku pare. KN-C č. 99/1 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 15 089 m2, vedeného Okresným úradom ILAVA, katastrálnym odborom
na L V č. 1 OOO pre k. ú. Nová Dubnica, vlastníctvo 1/1 Mesto Nová Dubnica, na
základe geometrického plánu č. 46596399-30/2017 vyhotoveného dňa 22.05.2017
geodetom Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO:
46 596 399, overeným Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 05.06.2017
pod číslom 268/2017,

g) pozemok pare. KN-C č. 29/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 257 m2,
ktorý vznikol odčlenením z pozemku pare. KN-C č. 29 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 5 346 m2

, vedeného Okresným úradom ILAVA, katastrálnym odborom na L V
č. 1000 pre k. ú. Nová Dubnica, vlastníctvo 1/1 Mesto Nová Dubnica, na základe
geometrického plánu č. 46596399-30/2017 vyhotoveného dňa 22.05.2017 geodetom
Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 46 596 399,
overeným Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 05.06.2017 pod číslom
268/2017
( pozemky pod písm. a) až g) sa nachádzajú v k ú Nová Dubnica),

h) pozemok pare. KN-C č. 65/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 633 m2,
ktorý vznikol odčlenením z pozemku pare. KN-E č. 5 006/1 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 15 859 m2

, vedeného Okresným úradom ILAVA, katastrálnym
odborom na LV č. 2 940 pre k. ú. Veľký Kolačín, vlastníctvo 1/1 Mesto Nová Dubnica,
na základe geometrického plánu č. 46596399-28/2017 vyhotoveného dňa 15.05.2017
geodetom Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO:

2 



46 596 399, overeným Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 30.05.2017 
pod číslom 242/2017, 

i) pozemok pare. KN-C č. 643/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 501 m2,
ktorý vznikol odčlenením z pozemku pare. KN-E č. 5 006/1 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 15 859 m2

, vedeného Okresným úradom ILAVA, katastrálnym
odborom na L V č. 2 940 pre k. ú. Veľký Kolačín, vlastníctvo 1/1 Mesto Nová Dubnica,
na základe geometrického plánu č. 46596399-28/2017 vyhotoveného dňa 15.05.2017
geodetom Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 46 596
399, overeným Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 30.05.2017
pod číslom 242/2017,

j) pozemok pare. KN-C č. 368/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2,
ktorý vznikol odčlenením z pozemku pare. KN-E č. 5 006/1 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 15 859 m2

, vedeného Okresným úradom ILAVA, katastrálnym
odborom na L V č. 2 940 pre k. ú. Veľký Kolačín, vlastníctvo 1/1 Mesto Nová Dubnica,
na základe geometrického plánu č. 46596399-28/2017 vyhotoveného dňa 15.05.2017
geodetom Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO:
46 596 399, overeným Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 30.05.2017
pod číslom 242/2017,

k) pozemok pare. KN-C č. 368/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 321 m2,
ktorý vznikol odčlenením z pozemku pare. KN-E č. 124/101 - orná pôda o výmere
741 m2

, vedeného Okresným úradom ILAVA, katastrálnym odborom na L V č. 3100 pre
k. ú. Veľký Kolačín, vlastník Mesto Nová Dubnica spoluvlastnícky podiel 46/48, na
základe geometrického plánu. 46596399-28/2017 vyhotoveného dňa 15.05.2017
geodetom Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO:
46 596 399, overeným Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 30.05.2017
pod číslom 242/2017,

1) pozemok pare. KN-C č. 368/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 278 m2,
ktorý vznikol odčlenením z pozemku pare. KN-E č. 124/401 - orná pôda o výmere
1 919 m2

, vedeného Okresným úradom ILAVA, katastrálnym odborom na L V č. 3004
pre k. ú. Veľký Kolačín, vlastník Mesto Nová Dubnica spoluvlastnícky podiel
1817/1900, na základe geometrického plánu č. 46596399-28/2017 vyhotoveného dňa
15.05.2017 geodetom Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica,
IČO: 46 596 399, overeným Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa
30.05.2017 pod číslom 242/2017,

(pozemky pod písm. h) až l) sa nachádzajú v k. ú. Veľký Kolačín) 

m) pozemok pare. KN-C č. 31/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 005 m2,
ktorý vznikol odčlenením z pozemku pare. KN-E č. 181/1 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 3 469 m2

, vedeného Okresným úradom ILAVA, katastrálnym
odborom na LV č. 2162 pre k. ú. Malý Kolačín, vlastníctvo 1/1 Mesto Nová Dubnica,
na základe geometrického plánu č. 46596399-29/2017 vyhotoveného dňa 28.04.2017
geodetom Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO:
46 596 399, overeným Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 19.05.2017
pod číslom 241/2017,

n) pozemok pare. KN-C č. 72/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2,
ktorý vznikol odčlenením z pozemku pare. KN-E č. 35/1 - vodná plocha o výmere
4 382 m2

, vedeného Okresným úradom ILAVA, katastrálnym odborom na LV č. 2162
pre k. ú. Malý Kolačín, vlastníctvo 1/1 Mesto Nová Dubnica, na základe geometrického
plánu č. 46596399-29/2017 vyhotoveného dňa 28.04.2017 geodetom Ing. Norbertom
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Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 46 596 399, overeným Okresným 
úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 19. 05.2017 pod číslom 241/2017 

(pozemky pod písm. m) a n) sa nachádzajú v k. ú. Malý Kolačín). 

Článok2 
Predmet zmluvy a kúpna cena 

1. Predmetom zmluvy je majetkoprávne vysporiadanie pozemkov cestami III. triedy na území
mesta Nová Dubnica, nakoľko vlastníkom a správcom cesty III/1915 v k. ú Nová Dubnica
a cesty III/1910 v k. ú Veľký Kolačín a v k. ú. Malý Kolačín je podľa § 3d Zákona
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov
Trenčiansky samosprávny kraj.

2. Predávajúci označený ako 1. predáva a kupujúci označený ako 2. Trenčiansky samosprávny

kraj kupuje do výlučného vlastníctva v 1/1 nehnuteľnosti uvedené v Článku 1 ods. 1
písm. a) až n) tejto zmluvy
- za dohodnutnú kúpnu cenu vo výške 2,20 €/ m2

, čo pri celkovej výmere odpredávaných
pozemkov 27 088,49 m2 predstavuje celkovú kúpnu cenu vo výške 59 594,67 € (slovom
päťdesiatdeväťtisícpäťstodeväťdesiatštyri eur šesťdesiasedem centov).
Kupujúci okrem kúpnej ceny uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľností vo výške 66,00 € a náklady na vypracovanie geometrického plánu
vo výške 4 987 ,00 €, náklady na znalecký posudok znáša predávajúci.

3. Odpredaj, kúpa a výška kúpnej ceny pozemkov, ktoré tvoria predmet tejto kúpnej zmluvy boli
schválené:
a) Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici č. 66 na zasadnutí MsZ konanom dňa

28.06.2017 v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov,

b) Uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 524/2017 na jeho
zasadnutí konanom dňa 03.07.2017.

4. Celkovú kúpnu cenu vo výške 59 594,67 € (slovom päťdesiatdeväťtisícpäťstodeväťdesiatštyri
eur šesťdesiasedem centov) uhradí kupujúci do 10 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy na
účet predávajúceho: SK32 0200 0000 0000 1992 6372, vedený vo VÚB, a. s. , pobočka Nová
Dubnica, Variabilný symbol : 262017 (číslo zmluvy).
Náklady na vypracovanie geometrického plánu vo výške 4 987,00 € a správny poplatok
za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,00 € uhradí kupujúci do 10
pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy na uvedený účet predávajúceho.

Článok3 
Iné dojednania 

1. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu tak,
ako bolo dohodnuté.

2. Predávajúci vyhlasuje, že na nehnuteľnostiach uvedených v Článku 1 ods. 1 tejto kúpnej
zmluvy, neviaznu žiadne záložné práva, predkupné práva s účinkami vecných práv a ani iné
práva, ktoré by boli dohodnuté ako vecné práva, okrem vecných bremien zapísaných v katastri
nehnuteľností k pôvodným pozemkom - teda k pozemkom z ktorých vznikli pozemky tvoriace
predmet kúpy, uvedené v Článku 1 ods. 1 tejto kúpnej zmluvy, a to buď odčlenením
od pôvodných pozemkov alebo zmenou výmer pôvodných pozemkov na základe geometrických
plánov, uvedených v Článku 1 ods. 1 tejto kúpnej zmluvy. Prehľad jednotlivých vecných
bremien k pôvodným pozemkom je uvedený v Tabuľke č. 1, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto
kúpnej zmluvy.
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3. Kupujúci vyhlasuje, že stav prevádzaných nehnuteľností je mu známy, vrátane skutočností
uvedených v ods. 2 tohto článku a v stave, v akom sa nehnuteľnosti nachádzajú v deň podpísania
tejto zmluvy, ich kupuje.

4. Kupujúci vyhlasuje, že je mu známy účel využitia pozemkov, ktoré tvoria predmet kúpy podľa
platného Územného plánu Mesta Nová Dubnica.

5. Kupujúci týmto splnomocňuje predávajúceho Mesto Nová Dubnica, aby ho zastupoval
v katastrálnom konaní vo veci vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho na základe
tejto kúpnej zmluvy, a to výlučne v prípade zistených chýb v písaní, počítaní, príp.
administratívnych chýb a aby tieto vlastnoručne opravil. Predávajúci nie je oprávnený na úkony,
ktorými by sa menil predmet prevodu, kúpna cena, subjekty právneho úkonu a iné podstatné
náležitosti tejto zmluvy. Predávajúci podpisom tejto zmluvy plnú moc prijíma.

Článok4 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Vlastnícke právo k prevádzaným nehnuteľnostiam nadobudne kupujúci dňom vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom.
Do tejto doby sú zmluvné strany svojimi zmluvnými prejavmi viazané.

2. Predávajúci podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností v lehote do 1 O dní po uhradení celej
kúpnej ceny a správneho poplatku kupujúcim a bezodkladne predloží kupujúcemu kópiu
podaného návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe tejto kúpnej
zmluvy.

Článok S 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, vzali na vedomie jej obsah a na znak súhlasu s jej obsahom
túto vlastnoručne podpísali. Vyhlasujú, že na tomto právnom úkone sa dohodli dobrovoľne, ich
prejavy vôle boli slobodné a vážne a doslovné znenie zmluvy je s nimi v úplnom súlade.

2. Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

3. Túto zmluvu možno meniť a dopÍňať len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú viazané svojimi zmluvným prejavmi až do rozhodnutia
príslušného katastrálneho úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho.

5. Zmluva je vyhotovená v 7 rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dve vyhotovenia obdrží
kataster, dve vyhotovenia obdrží predávajúci a tri vyhotovenia sú určené pre kupujúceho.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy sú:

a) Príloha č. 1 - Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici č. 66 zo dňa 28.06.2017,
b) Príloha č. 2 - Výpis Uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 524/2017

zo dňa 03.07.2017,
c) Príloha č. 3 - Tabuľka č. 1 - Prehľad vecných bremien k pôvodným pozemkom.

7. Táto kúpna zmluva nado búda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
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8. Táto kúpna zmluva je povinne zvereJnovanou zmluvou a nadobudne účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

V Novej Dubnici dňa 

Za predávajúceho : 

1 7 08 20U 

' !
l 
l 

"'', ľ l < 

Ing. Peter Marušinec, primátor mestá . . .

V Trenčíne dňa 

Za kupujúce/to: 

Ing. Jaroslav Baška , predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 
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Í 

Mesto Nová Dubnica 
Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dulmica 

Číslo: OSO /2017 Nová Dubnica, 29.06.2017 

Uznesenia Mestského zastupitel'stva v Novej Dubnici w dňa 28. júna 2017

23. Odpredaj pozemkov pod komunikáciou Hl triedy - komunikáciou č. UI/1915, v k. ú. Nová

Dubnica a komunikáciou č. IU/1910 v k. ú. Veťký Kofačin

U z n e s e n i e č, 66 

Mestské zastupitel'stvo v Novej Dubnici 

B) s c h v a i' u j e

nasledovný majetok Mesta Nová Dubnica ako prebytočný majetok:

a) pozemok pare . .KN-C č. 405/1 - zastayané plochy a nádvoria o výmere 3 561 m2
, 

ktorého výmera bola zmenená na základe geometrického plánu č. 45403066-194/2016,
vyhotoveného spoločnosťou MAP GEO s.r.o., Legionárska 79, 911 01 Trenčín, IČO:
45 403 066, geodetom Ing. Miroslavom Burzalom, dňa 26.10.2016, overeným Okresným
úradom Hava, katastrálnym odborom dňa 10.11.2016 pod číslom 649/2016, ktorý tvorí
Prílohu č. l tohto návrhu uznesenia, pozemok pare. KN-C č. 405/1 - zastavané plochay a
nádvoria o výmere 4 676 m2 je vedený Okresným úradom ILAVA, katastrálnym odborom
na LV č. 1 OOO pre k. ú. Nová Dubnica, vlastníctvo 1/1 Mesto Nová Dubnica,

b) pozemok pare. KN-C č. 488/58 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 136 m2
, 

ktorý vznikol odčlenením z pozemku pare. KN-C č. 488/39 - ostatné plochy o výmere
1 461 m2

, vedeného Okresným úradom ILAVA, katastrálnym odborom na L V č. 1 OOO pre
k. ú. Nová Dubnica, vlastníctvo 1/1 Mesto Nová Dubmca., na základe geometrického plánu
č. 45403066-194/2016, vyhotoveného spoločnosťou ľvIAP GEO s.r.o., Legionárska 79,911
01 Trenčín, IČO: 44 566 727, geodetom Jng. Miroslavom Burzalom, dňa 26.10.2016,
overeným Okresným úradom Hava, katastrálnym odborom dňa l 0.11.2016 pod číslom
649/2016,

c) pozemok pare. KN-C č. 336/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 322 m2
, 

ktorého výmera bola zmenená na základe geometnckého plánu č. 46596399-30/2017
vyhotoveného dňa 22.05.2017 geodetom Ing Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51
Nová Dubnica, IČO: 45 403 066, overeným Okresným úradom Ilava, katastrálnym
odborom dňa 05.06.2017 pod číslom 268/2017, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tohto návrhu
uznesenia, pozemok pare, KN-C č. 336/1 - zastavané plochay a nádvoria o výmere 16 899
m2

, je vedený Okresným úradom ILAVA, katastrálnym odborom na L V č. 1-000 pre k. ú.
Nová Dubnica, vlastníctvo 1/1 Mesto Nová Dubnica,

l 



d) pozemok pare. KN-C č. 200/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m2
, 

ktorý vznikol odčlenením z pozemku pare. KN-C č. 200/1 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1 O 434 m2

, vedeného Okresným úradom ILAVA, katastrálnym
odborom na LV č. 1000 pre k. ú. Nová Dubnica, vlastníctvo 1/1 Mesto Nová Dubnica,
na základe geometrického plánu č. 46596399-30/2017 vyhotoveného dňa 22.05.2017
geodetom Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 46 596
399, overeným Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 05.06.2017 pod
číslom 268/2017,

e) pozemok pare. KN-C č. 144/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 658 m2
, 

ktorý vznikol odčlenením z pozemku pare. KN-C č. 144 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 5 665 m2

, vedeného Okresným úradom ILAVA, katastrálnym odborom na L V
č. 1 OOO pre k. ú. Nová Dubnica, vlastníctvo 1/1 Mesto Nová Dubnica, na základe
geometrického plánu č. 46596399-30/2017 vyhotoveného dňa 22.05.2017 geodetom
Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 46 596 399,
overeným Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 05.06.2017 pod číslom
268/2017,

f) pozemok pare. KN-C č. 99/16 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 164 m2
, 

ktorý vznikol odčlenením z pozemku pare. KN-C č. 99/1 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 15 089 m2

, vedeného Okresným úradom ILAVA, katastrálnym odborom na
L V č. 1 OOO pre k. ú. Nová Dubnica, vlastníctvo 1/1 Mesto Nová Dubnica, na základe
geometrického plánu č. 46596399-30/2017 vyhotoveného dňa 22.05.2017 geodetom
Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 46 596 399,
overeným Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 05.06.2017 pod číslom
268/2017,

g) pozemok pare. KN-C č. 29/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 257 m2,
ktorý vznikol odčlenením z pozemku pare. KN-C č. 29 - zastavané plochy a nádvoria o
výmere 5 346 m2

, vedeného Okresným úradom ILAVA, katastrálnym odborom na L V
č. 1 OOO pre k. ú. Nová Dubnica, vlastníctvo 1/1 Mesto Nová Dubnica, na základe
geometrického plánu č. 46596399-30/2017 vyhotoveného dňa 22.05.2017 geodetom
Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 46 596 399,
overeným Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 05.06.2017 pod číslom
268/2017,
(pozemky pod písm. a) až g) sa nachádzajú v k. ú. Nová Dubnica)

h) pozemok pare. KN-C č. 65/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 633 m2
, 

ktorý vznikol odčlenením z pozemku pare. KN-E č. 5 006/1 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 15 859 m2

, vedeného Okresným úradom ILAVA, katastrálnym
odborom na LV č. 2 940 pre k. ú. Veľký Kolačín, vlastníctvo 1/1 Mesto Nová
Dubnica, na základe geometrického plánu č. 46596399-28/2017 vyhotoveného dňa
15.05.2017 geodetom Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica,
IČO: 46 596 399, overeným Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa
30.05.2017 pod číslom 242/2017, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tohto návrhu uznesenia,

i) pozemok pare. KN-C č. 643/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 501 m2
, 

ktorý vznikol odčlenením z pozemku pare. KN-E č. 5 006/1 - zastavané plochy a
nádvoria o výmere 15 859 m2

, vedeného Okresným úradom ILAVA, katastrálnym
odborom na L V č. 2 940 pre k. ú. Veľký Kolačín, vlastníctvo 1/1 Mesto Nová
Dubnica, na základe geometrického plánu č. 46596399-28/2017 vyhotoveného dňa
15.05.2017 geodetom Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica,
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IČO: 46 596 399, overeným Okresným úradom Ilava. katastrálnym odborom dňa 
30.05.2017 pod číslom 242/2017, 

j) pozemok pare. KN-C č. 368/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2
, 

ktorý vznikol odčlenením z pozemku pare. KN-E č. 5 006/1 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 15 859 m2

, vedeného Okresným úradom ILAVA, katastrálnym
odborom na L V č. 2 940 pre k. ú. Veľký Kolačín, vlastníctvo 1/1 Mesto Nová Dubnica,
na základe geometrického plánu č. 46596399-28/2017 vyhotoveného dňa 15.05.2017
geodetom Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 46 596
399, overeným Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 30.05.2017 pod
číslom 242/2017,

k) pozemok pare. KN-C č. 368/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 321 m2
, 

ktorý vznikol odčlenením z pozemku pare. KN-E č. 124/101 - orná pôda o výmere 741
m2

, vedeného Okresným úradom ILAVA, katastrálnym odborom na L V č. 3100 pre k. ú.
Veľký Kolačín, vlastník Mesto Nová Dubnica spoluvlastnícky podiel 46/48, na základe
geometrického plánu . 46596399-28/2017 vyhotoveného dňa 15.05.2017 geodetom Ing.
Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 46 596 399, overeným
Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 30.05.2017 pod číslom 242/2017,

1) pozemok pare. KN-C č. 368/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 278 m2,
ktorý vznikol odčlenením z pozemku pare. KN-E č. 124/401 - orná pôda o výmere 1 919
m2

, vedeného Okresným úradom ILAVA, katastrálnym odborom na L V č. 3004 pre k. ú.
Veľký Kolačín, vlastník Mesto Nová Dubnica spoluvlastnícky podiel 1817/1900, na
základe geometrického plánu č. 46596399-28/2017 vyhotoveného dňa 15.05.2017
geodetom Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 46 596
399, overeným Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 30.05.2017 pod
číslom 242/2017,
(pozemky pod písm. h) až l) sa nachádzajú v k. ú. Veľký Kolačín)

m) pozemok pare. KN-C č. 31/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 005 m2
, 

ktorý vznikol odčlenením z pozemku pare. KN-E č. 181/1 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 3 469 m2

, vedeného Okresným úradom ILAVA, katastrálnym odborom na LV
č. 2162 pre k. ú. Malý Kolačín, vlastníctvo 1/1 Mesto Nová Dubnica, na základe
geometrického plánu č. 46596399-29/2017 vyhotoveného dňa 28.04.2017 geodetom
Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 46 596 399,
overeným Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 19. 05.2017 pod číslom
241/2017, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tohto návrhu uznesenia,

n) pozemok pare. KN-C č. 72/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2
, 

ktorý vznikol odčlenením z pozemku pare. KN-E č. 35/1 - vodná plocha o výmere 4
382 m2, vedeného Okresným úradom ILAVA, katastrálnym odborom na L V č. 2162 pre
k. ú. Malý Kolačín, vlastníctvo 1/1 Mesto Nová Dubnica, na základe geometrického
plánu č. 46596399-29/2017 vyhotoveného dňa 28.04.2017 geodetom Ing. Norbertom
Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 46 596 399, overeným Okresným
úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 19.05.2017 pod číslom 241/2017,
(pozemky pod písm. m) a n) sa nachádzajú v k. ú. Malý Kolačín)
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C) s c h v a l' u j e

odpredaj pozemkov uvedených v bode B) tohto uznesenia podľa § 9a ods. 8 písm. b)
Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do výlučného
vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01
Trenčín, IČO: 36126624,
- za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 2,20 €/ m2

, čo pri celkovej výmere odpredávaných
pozemkov 27 088,49 m2 predstavuje celkovú kúpnu cenu vo výške 59 594,67 € (slovom
päťdesiatdeväťtisícpäťstodeväťdesiatštyri eur 67 centov).
Kupujúci okrem kúpnej ceny uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností vo výške 66,00 € a náklady na vypracovanie
geometrického plánu vo výške 4 987,00 €, náklady na znalecký posudok znáša
predávajúci.

Odpredaj pozemkov, tak ako sú bližšie špecifikoné v bode B) tohto uznesenia je 
z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod cestami III. triedy, nakoľko 
vlastníkom a správcom cesty 111/1915 (pôvodne III/061064) v k. ú. Nová Dubnica a cesty 
111/1910 (pôvodne III/061037) v k. ú. Veľký Kolačín a v k. ú. Malý Kolačín je podľa§ 3d 
Zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) č. 135/1961 Zb. v znení neskorších 
predpisov Trenčiansky samosprávny kraj. 

!  

Za správnosť: JUDr. Dagmar Gregušová 
ved. odd. organizačno - správneho 

Ing. Peter Marušinec 
primátor 

Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica 042/4433484, č. faxu: 042/4431919 
msu@novadubnica.sk 
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Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraj a 

VÝPIS 
uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 

číslo 524/2017 zo zasadnutia, konaného 3. 7. 2017 

K bodu: 

3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž - pover. riad. odd.práv.,SM a VO
n) Návrh na schválenie nadobudnutia nehnuteľného majetku -

pozemkov v k.ú. Nová Dubnica, Veľký Kolačín, Malý
Kolačín, _kúpou_ od Mesta_Nová_ Dubnica.------------------------·

U z n e s e n i e  číslo 524/2017
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
na svojom zasadnutí dňa 03.07.2017 prerokovalo a

I. s c h v a ľu j e
nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemkom
vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica, nachádzajúcich sa
v okrese Ilava, v obci Nová Dubnica:

v katastrálnom území Nová Dubnica
parcely registra "C"
- pare. č. 405/1 o výmere 3561 m2

, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria,

ktorej výmera bola zmenená na základe Geometrického 
plánu č. 45403066-194/2017 na oddelenie pozemku p.č. 
405/1, 488/58, 405/12 a zameranie komunikácie na po
zemkoch p.č. 405/1, 405/3, 405/4, 402/12, 488/39 
a 488/58, vyhotoveného dňa 26.10.2016 Ing. Miroslavom 
Burzalom, MAP GEO Trenčín s.r.o., Legionárska 79, 
911 01 Trenčín, IČO: 45 403 066, úradne overeného 
Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 
10.11.2016 pod č. 649/2016, pôvodný pozemok registra 
"C" pare. č. 405/1 o výmere 4676 m2 

, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, zapísaný v časti A: 
Majetková podstata na LV č. 1000 k.ú. Nová Dubnica 
v celosti, 
- pare. č. 488/58 o výmere 136 m2

, druh pozemku
ostatné plochy, vytvorená Geometrickým plánom č.

45403066-194/2017 na oddelenie pozemku p.č. 405/1, 
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488/58, 405/12 a zameranie komunikácie na pozemkoch 
p.č. 405/1, 405/3, 405/4, 402/12, 488/39 a 488/58,
vyhotoveného dňa 26.10.2016 Ing. Miroslavom Burzalom,
MAP GEO Trenčín s.r.o., Legionárska 79, 911 01
Trenčín, IČO: 45 403 066, úradne overeným Okresným
úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 10.11.2016
pod č. 649/2016, oddelením od pôvodného pozemku
registra „C" pare. č. 488/39 o výmere 1461 m2

, druh
pozemku ostatné plochy, zapísaného v časti A:
Majetková podstata na LV č.1000 k.ú. Nová Dubnica
v celosti,
- pare. č. 336/1 o výmere 8322 m2

, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria,

ktorej výmera bola zmenená na základe Geometrického 
plánu č. 46596399-30/2017 na oddelenie pozemkov pare. 
reg. C č. 29/2-7, 99/16,18, 144/2-7, 200/5, 336/21-26 
a 513/25-26, vyhotoveného dňa 22.05.2017 Ing. 
Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica 
IČO: 46596399, úradne overeného Okresným úradom 
Ilava, katastrálnym odborom dňa 05.06.2017 pod č. 
268/2017, pôvodný pozemok registra „C" pare. č. 336/1 
o výmere 16899 m2

, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, zapísaný v časti A: Majetková podstata
na LV č. 1000 k.ú. Nová Dubnica v celosti,
- pare. č. 200/5 o výmere 139 m2

, druh pozemku

zastavané plochy a nádvoria, 
vytvorená Geometrickým plánom č. 46596399-30/2017 
na oddelenie pozemkov pare. reg. C č. 29/2-7, 
99/16,18, 144/2-7, 200/5, 336/21-26 a 513/25-26, 
vyhotoveného dňa 22.05.2017 Ing. Norbertom Molnárom, 
SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica IČO: 46596399, úradne 
overeného Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom 
dňa 05.06.2017 pod č. 268/2017, oddelením od pôvod
ného pozemku registra „C" pare. č. 200/1 o výmere 
10434 m2

, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 
1000 k.ú. Nová Dubnica v celosti, 
- pare. č. 144/1 o výmere 2658 m2

, druh pozemku

zastavané plochy a nádvoria,
vytvorená Geometrickým plánom č. 46596399-30/2017 
na oddelenie pozemkov pare. reg. C č. 29/2-7, 
99/16,18, 144/2-7, 200/5, 336/21-26 a 513/25-26, 
vyhotoveného dňa 22.05.2017 Ing. Norbertom Molnárom, 
SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica IČO: 46596399, úradne 
overeného Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom 
dňa 05.06.2017 pod č. 268/2017, oddelením od pôvod
ného pozemku registra „C" pare. č. 144 o výmere 5665 
m2

, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísa
ného v časti A: Majetková podstata na LV č. 1000 k.ú. 
Nová Dubnica v celosti, 
- pare. č. 99/16 o výmere 1164 m2

, druh pozemku

zastavané plochy a nádvoria,
vytvorená Geometrickým plánom č. 46596399-30/2017 
na oddelenie pozemkov pare. reg. C č. 29/2-7, 
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99/16,18, 144/2-7, 200/5, 336/21-26 a 513/25-26, 
vyhotoveného dňa 22.05.2017 Ing. Norbertom Molnárom, 
SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica IČO: 46596399, úradne 
overeného Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom 
dňa 05.06.2017 pod č. 268/2017, oddelením od pôvod
ného pozemku registra „C" pare. č. 99/1 o výmere 
15089 m2

, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 
1000 k.ú. Nová Dubnica v celosti, 
- pare. č. 29/1 o výmere 3257 m2

, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria,

vytvorená Geometrickým plánom č. 46596399-30/2017 
na oddelenie pozemkov pare. reg. C č. 29/2-7, 
99/16,18, 144/2-7, 200/5, 336/21-26 a 513/25-26, 
vyhotoveného dňa 22.05.2017 Ing. Norbertom Molnárom, 
SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica IČO: 46596399, úradne 
overeného Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom 
dňa 05.06.2017 pod č. 268/2017, oddelením od pôvod
ného pozemku registra „C" parc.č. 29 o výmere 5346 m2

, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaného 
v časti A: Majetková podstata na LV č. 1000 k.ú. Nová 
Dubnica v celosti. 

v katastrálnom území Veľký Kolačín 
parcely registra „C" 
- pare. č. 65/1 o výmere 3633 m2

, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria,

- pare. č.643/1 o výmere 1501 m2
, druh pozemku

zastavané plochy a nádvoria,
- pare. č. 368/3 o výmere 82 m2

, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria,

vytvorené Geometrickým plánom č. 46596399-28/2017 
na oddelenie pozemkov pare. reg. C č. 6/5-7, 643/7-10, 
368/3-5, 200/5 a určenie vlastníctva k pare. reg. C č. 
65/1,5,6, 368/3,4,5, a č. 643/1,7,8,9, vyhotoveného dňa 
15.05.2017 Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 
Nová Dubnica IČO: 46596399, úradne overeného Okresným 
úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 30.05.2017 pod 
č. 242/2017, oddelením od pôvodného pozemku registra 
„E" pare. č. 5006/1 o výmere 15859 m2 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v časti A: 
Majetková podstata na LV č. 2940 k.ú. Veľký Kolačín 
v celosti, 
- pare. č. 368/4 o výmere 321 m2

, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria,

vytvorená Geometrickým plánom č. 46596399-28/2017 
na oddelenie pozemkov pare. reg. C č. 6/5-7, 643/7-10, 
368/3-5, 200/5 a určenie vlastníctva k pare. reg. C č. 
65/1,5,6, 368/3,4,5, a č. 643/1,7,8,9, vyhotoveného dňa 
15.05.2017 Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 
Nová Dubnica IČO: 46596399, úradne overeného Okresným 
úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 30.05.2017 pod 
č. 242/2017, oddelením od pôvodného pozemku registra 
„E" pare. č. 124/101 o výmere 741 m2

, druh pozemku 
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orná pôda, zapísaného v časti A: Majetková podstata 
na LV č. 2940 k.ú. Veľký Kolačín v spoluvlastníckom 
podiele 46/48, 
- pare. č. 368/5 o výmere 278 m2

, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria,

vytvorená Geometrickým plánom č. 46596399-28/2017 
na oddelenie pozemkov pare. reg. C č. 6/5-7, 643/7-10, 
368/3-5, 200/5 a určenie vlastníctva k pare. reg. C č. 
65/1,5,6, 368/3,4,5, a č. 643/1,7,8,9, vyhotoveného dňa 
15.05.2017 Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 
Nová Dubnica IČO: 46596399, úradne overeného Okresným 
úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 30.05.2017 pod 
č. 242/2017, oddelením od pôvodného pozemku registra 
„E" pare. č. 124/101 o výmere 1919 m2

, druh pozemku 
orná pôda, zapísaného v časti A: Majetková podstata 
na LV č. 2940 k.ú. Veľký Kolačín v spoluvlastníckom 
podiele 1817/1900. 

v katastrálnom území Malý Kolačín 
parcely registra „C" 
- pare. č. 31/1 o výmere 2005 m2

, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria,

vytvorená Geometrickým plánom č. 46596399-29/2017 
na oddelenie pozemkov pare. reg. C č. 31/1-3 a 72/2 
a určenie vlastníctva k nim, vyhotoveného dňa 28.04. 
2017 Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová 
Dubnica IČO: 46596399, úradne overeného Okresným 
úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 19.05.2017 pod 
č. 241/2017, oddelením od pôvodného pozemku registra 
„E" pare. č. 181/1 o výmere 3469 m2

, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v časti A: 
Majetková podstata na LV č. 2162 k.ú. Malý Kolačín 
v celosti, 
- pare. č. 72/2 o výmere 57 m2

, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria,

vytvorená Geometrickým plánom č. 46596399-29/2017 
na oddelenie pozemkov pare. reg. C č. 31/1-3 a 72/2 
a určenie vlastníctva k nim, vyhotoveného dňa 28.04. 
2017 Ing. Norbertom Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová 
Dubnica IČO: 46596399, úradne overeného Okresným 
úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 19.05.2017 pod 
č. 241/2017, oddelením od pôvodného pozemku registra 
„E" pare. č. 35/1 o výmere 4382 m2

, druh pozemku 
vodné plochy, zapísaného v časti A: Majetková 
podstata na LV č. 2162 k.ú. Malý Kolačín v celosti, 

do vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja 
so sídlom v Trenčíne - kúpou za celkovú kúpnu cenu 
59.594,67 EUR (slovom: päťdesiatdeväťtisíc päťsto
deväťdesiatštyri eur šesťdesiatsedem centov) od Mesta 
Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica, 
IČO 00317586 podľa článku 4 ods. 2 platných Zásad 
hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, nachádzajúcich sa pod cestami III/1915 Nová 
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Dubnica spojka a III/1910 Kolačín spojka. 
Trenčiansky samosprávny kraj uhradí Mestu Nová 
Dubnica náklady za vypracovanie geometrických plánov 
na zameranie pozemkov nachádzajúcich sa pod cestami 
III/1915 a III/1910 vo výške 4.987,00 EUR a správny 
poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do KN 
vo výške 66,00 EUR. 

II. p o  v e r u  j e
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja - zabezpečiť
finančné krytie na kúpu predmetných pozemkov
v rámci jeho kompetencií v súlade s uznesením
Zastupiteľstva č. 16/2014 zo dňa 31.03.2014, ktorým bol
predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený
rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK.

Hlasovanie poslancov č. 17: ZA: 34

1 

1 

\ 1 J 

PROTI: 
ZDRŽAL SA: 
NEHLASOVAL: 
POČET POSLANCOV: 45 

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

Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Za správnosť výpisu: Mgr. Anna Hájková, ,
zapisovateľka Zastupiteľ�tva TSK 
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- -

Zastavané 
SPP- V-973/2017.-

KN-C405/1 4 676 plochy a 1 OOO Nová Dubnica 
d1stnbúc1a, a.s 447/2017

nádvoria 

Ostatné 
Nová Dubnica 

SPP- V-973/2017.-
KN·C488/39 1 461 

plochy 
1 OOO 

d1stribúc1a, a s. 447/2017

R 882/15.-
Zastavané 

SPP- V 403/15.- 998/15, 
KN·C 336/1 16 899 plochy a 1 OOO Nová Dubnica 

d1stnbúc1a, a.s. 477/15 Z 3629/2016.-
nádvoria 

1175/2016 

R 882/15.-
Zastavané 

SPP- V 403/15.- 998/15, 
KN·C 200/1 10 434 plochy a 1 OOO Nová Dubnica 

d1stnbúc1a, a.s. 477/15 Z 3629/2016.-
nádvoria 

1175/2016 

R 882/15.-
Zastavané 

SPP- V 403/15.- 998/15, 
KN-C 144 5 665 plochy a 1 OOO Nová Dubnica 

d1stnbúc1a, a s. 477/15 Z 3629/2016.-
nádvoria 

1175/2016 

R 882/15.-
Zastavané 

SPP- V 403/15.- 998/15, 
KN-C 99/1 15 089 plochy a 1 OOO Nová Dubnica 

d1stnbúc1a, a s 477/15, Z 3629/2016.-
nádvoria 

1175/2016 

SPP- V 1162/2009. · 
d1stnbúc1a, a.s 408/2009 

Zastavané 
SPP- V 1162/2009 

KN-C 29 5 346 plochy a 1 OOO Nová Dubnica 
d1stnbúc1a, a s. 408/2009 

nádvoria 
V 2400/2010.-

Zastavané Ing Peter 170/2010 
KN-E 5006/1 15 859 plochy a 2 940 Veľký Kolačín Jurenka, nar. (plynová . 

nádvoria 27 2.1967 a elektrická 
prípojka) 

Stredoslovenská 
Z-3691/2016.-

Veľký Kolačín energetika - -KN-E 124/101 741 Orná pôda 3 100 
16/2017

D1stnbúc1a, a.s 

Stredoslovenská 
Z-3691/2016.-

Veľký Kolačín energetika - -KN·E 124/401 1 919 Orná pôda 3 004 
16/2017

D1stribúc1a, a s 

Zastavané Stredoslovenská 
V 869/2015 -

Malý Kolačín energetika - . KN-E 181/1 3 469 plochy a 2 162 
149/2015 

nádvoria D1stribúc1a, a s. 

Považská 
V-863/2017 .-

vodárenská 
31/2017

spoločnosť, a s 

KN-E 35/1 
Vodné 

2 162 Malý Kolačín - . -4 382 
plochy 




