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Mesto Nemšová                                                               14.9                                                                                                                              
 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
DŇA  19.09.2018 

 
K bodu :                  Zrušenie uznesenia č. 370 zo dňa 28.02.2018  
                                                    
Spracoval :                 JUDr. Tatiana Hamarová  
Schválil:                     Ján Gabriš – zástupca primátora       
Predkladá :                Ján Gabriš – zástupca primátora 
Materiál obsahuje :   Návrh uznesenia 
                                     Dôvodovú správu s prílohami  
Počet výtlačkov :        19 
Rozdeľovník :            členovia MsZ  - 13 x 
                                     primátor mesta 
                                     prednostka MsÚ 
                                     MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania,  život. prostredia a kultúry 
                                     MsÚ - odd. finančné a správy mestského majetku                                      

                         MsÚ - hlavný kontrolór 
               vedúci VPS. m. p. o. 
 
Dôvodová správa: Mestské zastupiteľstvo dňa 28.02.2018 uznesením č. 370 schválilo zámer 
odpredať pozemok, C KN parcelu č. 696/17 o výmere 31 m2 do vlastníctva Helene Budayovej, 
rod. Králikovej za kúpnu cenu 50 €/m2. V máji 2018 mal byť schválený samotný odpredaj. 
Rokovania sa zúčastnila osobne žiadateľka a žiadala prehodnotiť kúpnu cenu. Materiál bol 
v súlade s rokovacím poriadkom stiahnutý z rokovania. Pani Budayovej bol v júli 2018 zaslaný 
list, aby sa vyjadrila, či má záujem odkúpiť pozemok za kúpnu cenu 50 €/m2, príp. bola vyzvaná, 
aby predložila hodnoverné doklady preukazujúce tvrdenia, že pozemok patril jej rodine a užívajú 
ho niekoľko generácií. V stanovenom termíne sa pani Budayová nevyjadrila, a preto navrhujeme 
v súlade s rokovacím poriadkom zrušiť prijaté uznesenie. 
   
Prerokované :    

a)  v Komisii životného prostredia a výstavby  10 .09.2018 stanovisko predloží predseda komisie   

b) v  Komisii finančnej a správy majetku mesta 11 .09.2018 stanovisko predloží predseda  

c) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej dňa 12.09.2018  

_______________________________________________________________________________ 

 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
 

 A/  ruší 
1. Uznesenie mestského zastupiteľstva v Nemšovej č. 370 zo dňa 28. 02.2018, ktorým bol 

schválený zámer odpredaja pozemku, C KN parcely č. 696/17 o výmere 31 m2 do 
výlučného vlastníctva Helene Budayovej, rod. Králikovej, bytom SNP 45, Nemšová 
 

  
V Nemšovej dňa 19.09.2018 
 
 


