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Trenčianskeho  samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať 
nehnuteľný majetok  ako prípad osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a 
ods.8, pism. e) zákona č. 446/2001 Z.z. o  majetku vyšších územných celkov 
v  znení neskorších predpisov  

 
Trenčiansky   samosprávny  kraj  so  sídlom  v  Trenčíne  v súlade s ust. § 
9a ods.8, pism. e) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov  

 
zverejňuje svoj  z á m e r 

 
 odpredať ako prípad osobitného zreteľa nehnuteľný majetok: 

 

1. nachádzajúci sa  v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci  Nové Mesto nad 
Váhom,  kat. územie Nové Mesto nad Váhom               
a.)    zapísanom na LV.č. 778 časť A: majetková podstata   

  -  pozemok CKN parc. č.1047/17 druh pozemku  zastavané plochy  a      
nádvoria o výmere   61 m2,     

  - stavby – trafostanica ( TS 0045-208 SPŠS) bez súpisného čísla na  
pozemku CKN parc.č. 1047/17 druh pozemku  zastavané plochy  
a nádvoria o výmere   61 m2  vrátene príslušenstva – technológie 
murovanej trafostanice – VN  a NN rozvodňa  a transformátor o výkone  
400 kVA výrobné číslo 104036,  

b.)    -  novovytvorený pozemok CKN  parc. č.1047/26 druh pozemku  zastavané 
plochy  a nádvoria o výmere  89 m2 ,ktorý bol odčlenený   geometrickom 
pláne  č.27/2013 vyhotoveným  geodetickou kanceláriou GEA s.r.o. Nitra, 
overeným Správou katastra Nové Mesto nad Váhom  dňa 13 .8.2013 pod 
číslom  389/2013, odčlenenom z pôvodného   pozemku  vo vlastníctve 
Trenčianskeho samosprávneho  kraja zapísaného na LV č. 778 CKN  
parc. č. 1047/18 druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria výmere   
1142 m2   

 

kupujúcemu: spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 
816 47 Bratislava , IČO: 36 361 518, v podiele 1/1, za celkovú dohodnutú  
kúpnu  cenu vo výške 17 650,96 €  
( slovom sedemnásťtisícšesťstopäťdesiat eur deväťdesiatšesť centov)                                                                
 
 Osobitný zreteľ - zdôvodnenie 
Vzhľadom k tomu, že trafostanicu prevádzkuje Západoslovenská distribučná, 
a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,  pre TSK  sa stala prebytočným majetkom. 
Spoločnosť požiadala o majetkoprávneho usporiadania murovanej   trafostanice 
TS 0045-208 SPŠS s pozemkami  vrátane jej technológie  – VN  a NN rozvodňa  
a transformátor o výkone 400 kVA -  pre zabezpečenie  dodávky elektrickej 
energie zákazníkom Západoslovenskej  distribučnej, a.s. v rozsahu  povolenia  
na podnikanie v elektroenergetike  vydaného rozhodnutím Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví na zabezpečenie prevádzkovania distribučnej sústavy na 
vymedzenom území.   


