
Návrh na uznesenie 

 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 
24.11.2014   prerokovalo a  

I.   r o z h o d l o 

o prebytočnosti nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, 
Piešťanská  2262 / 80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  nachádzajúceho 
v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci  Nové Mesto nad Váhom,  kat. územie 
Nové Mesto nad Váhom, zapísaného  na LV č. 1107,  časť A: majetková 
podstata 

       Parcely registra „C“  : 
        - pozemok CKN parc. č. 3674/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere            
          1.892  m2,   vytvorený Geometrickým plánom č. 43262856 -  12/2014,  
          vyhotoveným dňa  17. 10.2014  vyhotoviteľom  Ing. Miroslavom Pavlovičom-  
          GEOPA 2,  913 22 Trenčianske Mitice 26, IČO: 43262856  a úradne overeným  
          Okresným úradom Nové    Mesto  nad Váhom , katastrálnym odborom, 
          dňa 24.10.2014 pod  č.  693/20, 
 
        - pozemok CKN parc. č. 3674/1 –zastavané plochy a nádvoria o výmere  
          788 m², 
 
       Parcely registra „E“  : 
       - pozemok EKN parc. č. 1359/2 –zastavané plochy a nádvoria o výmere  
         250 m², 

 

II.  u r č u j e  

prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, 
Piešťanská  2262 / 80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  nachádzajúceho 
v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci  Nové Mesto nad Váhom,  kat. územie 
Nové Mesto nad Váhom, zapísaného  na LV č. 1107,  časť A: majetková 
podstata 

       Parcely registra „C“  : 
        - pozemok CKN parc. č. 3674/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere            
          1.892  m2,   vytvorený Geometrickým plánom č. 43262856 -  12/2014,  
          vyhotoveným dňa  17. 10.2014  vyhotoviteľom  Ing. Miroslavom Pavlovičom-  
          GEOPA 2,  913 22 Trenčianske Mitice 26 , IČO: 43262856  a úradne  
          overeným Okresným úradom Nové    Mesto  nad Váhom , katastrálnym  
          odborom, dňa 24.10.2014 pod  č.  693/20, 
 
        - pozemok CKN parc. č. 3674/1 –zastavané plochy a nádvoria o výmere  
          788 m², 
 



       Parcely registra „E“  : 
       - pozemok EKN parc. č. 1359/2 –zastavané plochy a nádvoria o výmere  
         250 m², 

 

pre Mesto Nové Mesto nad Váhom, IČO: 311 863,  DIČ: 2021079841, - ako 
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia  s majetkom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

  Osobitný zreteľ – zdôvodnenie 
       Osobitný zreteľ spočíva vo verejnom záujme Mesta Nové Mesto nad Váhom  
       majetkovoprávne  usporiadať  pozemky  pod stavbou Domu záhradkárov   
       a vybudovať nové parkovacie  miesta , čím sa zlepšia podmienky parkovania  
       obyvateľov a  návštevníkov danej lokality a tým aj celého mesta.  
 

 

III.   s c h v a ľ u j e  

    odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v okrese    
    Nové Mesto nad Váhom, v obci  Nové Mesto nad Váhom,  kat. územie Nové  
    Mesto nad Váhom, zapísaného na LV č. 1107 v časti A: majetková podstata: 
 
        Parcely registra „C“  : 
        - pozemok CKN parc. č. 3674/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere            
          1.892  m2,   vytvorený Geometrickým plánom č. 43262856 -  12/2014,  
          vyhotoveným dňa  17. 10.2014  vyhotoviteľom  Ing. Miroslavom Pavlovičom-  
          GEOPA 2,  913 22 Trenčianske Mitice 26 , IČO: 43262856  a úradne  
          overeným Okresným úradom Nové    Mesto  nad Váhom , katastrálnym  
          odborom,  dňa 24.10.2014 pod  č.  693/20, 
 
 
        - pozemok CKN parc. č. 3674/1 –zastavané plochy a nádvoria o výmere  
          788 m², 
 
       Parcely registra „E“  : 
       - pozemok EKN parc. č. 1359/2 –zastavané plochy a nádvoria o výmere  
         250 m², 

 

pre Mesto Nové Mesto nad Váhom, IČO: 311 863,  DIČ: 2021079841, 
v podiele 1/1, za  celkovú kúpnu cenu 65. 544, 10 Eur ( slovom : 
šesťdesiatpäťtisíc päťstoštyridsaťštyri eur, desať centov)  stanovenú 
znaleckým posudkom č. 155/2014 - ako prípad hodný osobitného zreteľa 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami 
hospodárenia  s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja. 


