
 

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 
                                                                

K dolnej stanici 7282/20A 1, 911 01  Trenčín 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Z á m e r 
Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. 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, písm. e) zákona č. 

446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

zverejňuje svoj  z á m e r 

zameniť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa   

nachádzajúci sa v okrese Púchov, v  obci Púchov, v k. ú.  Púchov: 

 

PARCELY registra „C“ zapísané na LV č. 694: 

Číslo parcely Výmera  m² Druh pozemku 

183/8 402 zastavaná plocha a nádvorie 

183/64 195 zastavaná plocha a nádvorie 

183/93 1969 zastavaná plocha a nádvorie 

ktorý vznikol oddelením od pozemku CKN parc. č. 183/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7092 m
2
 

zapísanom na LV č. 694 v k.ú. Lednické Rovne, na základe Geometrického plánu č. 106/2019 zo dňa 

09.08.2019, vypracovaného Geodetickou kanceláriou Ing. Štefan Jantoš, Štefánikova 817, Púchov, úradne 

overeného Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 12.08.2019 pod číslom 471/19. 

 

STAVBY zapísané na LV č. 694: 

Druh 

stavby 
Súpisné číslo Na pozemku registra „C“, parc. č. 

 

Telocvičňa  241 183/8 – zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 402 m
2
 

vrátane 

príslušenstva 

 

z  á m e n o u  za nehnuteľný majetok - pozemky vo vlastníctve Obce Lednické Rovne, nachádzajúce sa 

v okrese Púchov, v  obci Lednické Rovne: 

a)   v  k. ú. Medné: 

PARCELA registra „C“, zapísaná na LV č. 788: 

Číslo 

parcely 
Výmera v m² Druh pozemku 

129/3 1620 zastavaná plocha a nádvorie 

 

b)  v  k. ú. Hôrka: 

PARCELA registra „C“, zapísaná na LV č. 610: 

Číslo 

parcely 
Výmera v m² Druh pozemku 

285/2 5619 zastavaná plocha a nádvorie 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona  NR SR  č. 446/2001 Z. z.                          

o majetku vyšších územných celkov v  znení neskorších predpisov.   
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov pod cestou 

č. III/1952 Medné spojka v obci Lednické Rovne, vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja 

a v záujme zabezpečenia lepšieho využitia nehnuteľností  a pre potrebu plnenia úloh samosprávy Obce 

Lednické Rovne. 

 

Zámena sa schvaľuje s finančným vyrovnaním vo výške 107359,24 eur zo strany Obce Lednické Rovne. 

 

Obec Lednické Rovne  doplatí sumu 107359,24 eur na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja v lehote 

do 60 dní odo dňa uzavretia zámennej zmluvy uzatvorenej na základe tohto uznesenia. 


