
           M E S T O  N E M Š O V Á  
ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová 

  
č . tel:  032/6509611, fax: 032/6598427, e-mail:  primator@nemsova.sk  

 

 
V súlade s § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 
Mesto Nemšová 

zverejňuje 
 

ZÁMER 
 

previesť majetok mesta Nemšová  
podľa § 9a ods. 8 písm.e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

- ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 

Mesto Nemšová má zámer odpredať pozemok, C KN parcelu č. 2516/49 ostatné plochy 
o výmere 72 m2, vytvorenú na základe geometrického plánu č. 45682925-23/2017 z pozemku, C 

KN parcely č. 2516/10 ostatné plochy o výmere 325 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, 

katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín vo výlučnom vlastníctve Mesta 

Nemšová podľa § 9a ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný 
osobitného zreteľa do podielového spoluvlastníctva Mariane Suchánkovej, rod. Bielikovej, 

bytom Za Soľnou 1077/37, 91441 Nemšová v podiele 3/4 a Vladislavovi Suchánkovi, bytom  Za 

Soľnou 1077/37, 91441 Nemšová, v podiele ¼ za cenu 50 €/m2. 

 Zdôvodnenie odpredaja ako prípad hodný osobitného zreteľa: 

 Ide o pozemok nachádzajúci sa na ulici Za Soľnou v katastrálnom území Nemšová, ktorý  

užívali vlastníci susednej nehnuteľnosti – Ing. Vladislav Suchánek a manželka Mariana. Po smrti 

pána Suchánka požiadala o odpredaj pani Suchánková so  synom. 

 Vzhľadom na skutočnosť, že pozemok je oplotený, je súčasťou dvora a nie je pre mesto 

využiteľný, nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať ho v majetku mesta. 

 

 

 

 Zámer predať tento pozemok podľa ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

ako prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Nemšovej č. 353 zo dňa 13.12.2017. 

 

 

V Nemšovej dňa 19. 01. 2018 

 

 

 

 

 

       František Bagin 

       primátor mesta Nemšová 
 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli a na www.nemsova.sk od 09.02.2018 do 28.02.2018 


