
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 odpredaji nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, v správe Domova sociálnych služieb Zemianske 
Podhradie, Hlavná 4, 913 07 Zemianske Podhradie 

-    pozemok CKN parcelné číslo 434/6- ostatné plochy o výmere 1685 m² 

 

II.  z r u š u j e  

uznesenie č. 455/2005  Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 
31.08.2005 v časti  II.  a zároveň sa rušia uznesenia, ktorými sa uvedené uznesenie 
mení a to č. 376/2007 zo dňa 24.10.2007, č.730/2009 zo dňa 26.08.2009 a č. 
256/2011 zo dňa 24.08.2011 

  

III.  u r č u j e  

prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve 
Trenčianskeho   samosprávneho kraja uvedeného v bode I. tohto uznesenia 
v správe Domova sociálnych služieb Zemianske Podhradie, Hlavná 4, 913 07 
Zemianske Podhradie   

-     zapísaný  na LV č. 861, katastrálne územie Zemianske Podhradie  

-     pozemok CKN parcelné číslo 434/6- ostatné plochy o výmere 1685 m² 

pre: Obec Zemianske Podhradie, Hlavná 4, 913 07 Zemianske Podhradie, 
IČO: 00699098- 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 

Vzhľadom na to, že sa jedná o pozemok, ktorý je v správe Domova sociálnych 
služieb Zemianske Podhradie, Hlavná 4, 913 07 Zemianske Podhradie , pre 
TSK sa stal prebytočným. Ohľadom uvedeného pozemku bola medzi TSK 
a obcou Zemianske Podhradie uzatvorená dňa 17.10.2005 „Zmluva 
o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. 2005/0078“. Pôvodným zámerom bolo 
vybudovať na tomto pozemku „Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti“.  
Nakoľko dňom 17.10.2014 uplynulo zmluvné právo vyplývajúce z uvedenej 
zmluvy, obec opätovne podala žiadosť o odkúpenie pozemku so zmenou účelu 
a to „na účel využitia bytového domu Obce Zemianske Podhradie“. Prenájmom 



novopostavených obecných nájomných bytov by sa pomohla vyriešiť otázka 
bývania mladých rodín v obci.                                                                                                                                                                                               

 

IV.   s c h v a ľ u j e  

1.odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa 
v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Zemianske Podhradie ,  kat. územie 
Zemianske Podhradie 

  -     zapísaný  na LV č. 861, katastrálne územie Zemianske Podhradie  

-     pozemok CKN parcelné číslo 434/6- ostatné plochy o výmere 1685 m² 

Obci Zemianske Podhradie, Hlavná 4, 913 07 Zemianske Podhradie, IČO: 
00699098, v podiele 1/1, za celkovú dohodnutú  kúpnu  cenu vo výške 
11 400,00 € (slovom jedenásťtisícštyristo Eur) 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 
 

2.  vyňatie nehnuteľného majetku špecifikovaného v bode IV.1. tohto uznesenia     
zo správy Domova Sociálnych služieb, Zemianske Podhradie, Hlavná 4, 913 
07 Zemianske Podhradie dňom  prevodu vlastníckeho práva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


