
  

 

Mesto Nemšová                                                             10 .6                                                                                                                             
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  27.06.2019 
 
K bodu :                      Zrušenie uznesenia č. 420 zo dňa 20.06.2018 a uznesenia č. 449 zo dňa  

19.09.2018, týkajúce sa odpredaja pozemku Ing. Stanislavovi 

Gabrišovi, Trenčianska Závada 
                                                                                                    

Spracoval :                   JUDr. Tatiana Hamarová   
Schválil:                       Ján Gabriš, zástupca primátora  

Predkladá :                  JUDr. Tatiana Hamarová   

Materiál obsahuje :      Návrh uznesenia  
                                       Dôvodovú správu 
 

Počet výtlačkov :         19 
Rozdeľovník :              členovia MsZ  - 13 x 
                                      primátor mesta 
                                      prednostka MsÚ 
                                      MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania, živ. prostredia a kultúry                            
                            MsÚ - odd. finančné a správy mestského majetku                                      

                           MsÚ - hlavný kontrolór 
                 vedúci VPS. m. p. o. 
Dôvodová správa: 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej schválilo uznesenie č. 420 zo dňa 20.06.2018 a uznesenie   
č. 449 zo dňa 19.09.2018, ktoré sa týkali odpredaja pozemku, C KN parcely č. 67/1 v kat. území 
Trenčianska Závada do výlučného vlastníctva Ing. Stanislavovi Gabrišovi, bytom Podhorská 64, 
Nemšová. Na mesto Nemšová bola doručená námietka pána Michala Pavlačku, ktorý spolu 
s manželkou a synom časť predávaného pozemku využívajú ako prístupovú cestu k svojim 
nehnuteľnostiam. Po dôslednom zvážení a dohode s nadobúdateľom pozemku v súlade s 
rokovacím poriadkom navrhujeme prijaté uznesenia zrušiť. 
 

Prerokované :  
a) v Komisii životného prostredia a výstavby 17 .06.2019 ... stanovisko predloží predseda  

b) v  Komisii finančnej a správy majetku mesta 17 . 06.2019.... stanovisko predloží predseda  

c) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej 19.06.2019 

__________________________________________________________________________ 

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 č. 420 zo dňa 20.06.2018 a uznesenie č. 449 zo dňa 19.09.2018, ktorými bol 

schválený odpredaj pozemku, C KN parcely č. 67/1 trvalé trávne porasty o výmere 233 
m2 v katastrálnom území Trenčianska Závada Ing. Stanislavovi Gabrišovi, bytom 
Podhorská ul. 1496/64, Nemšová 

 
V Nemšovej dňa 27.06.2019 


