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Mesto Nemšová                                                                            11.6                    
 

 
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  26.06.2016 
 
K bodu :                     Odpredaj časti pozemkov, E KN parcely č. 2508/1, 2508/5, 
               katastrálne územie Nemšová .....Ing. Dana Krajčovičová 
                                                                                                     
Spracoval :                    JUDr. Tatiana Hamarová  
Schválil:                        Ján Gabriš, zástupca primátora  
Predkladá :                   Ján Gabriš, zástupca primátora 
Materiál obsahuje :      Návrh uznesenia  
                                       Dôvodovú správu 
 

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. 
Prerokované :  

a) v Komisii životného prostredia a výstavby  19 .06.2017 stanovisko predloží predseda komisie  

b) v  Komisii finančnej a správy majetku mesta  19.06.2017 stanovisko predloží predseda  

c) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej dňa 21.06.2017 

_____________________________________________________________________________ 
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/ neschvaľuje  
odpredaj časti pozemkov, E KN parcely č. 2508/1 ostatné plochy o výmere 688 m2,    
E KN parcely č. 2508/5 ostatné plochy o výmere 1676 m2, zapísaných na liste 
vlastníctva č. 2171, katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín vo 
výlučnom vlastníctve mesta Nemšová (časť o výmere cca 100-130 m2, ktorá susedí 
s pozemkom, C KN parcelou č. 1898/159 – presnú výmeru a hranice pozemku určí 
zameranie geometrickým plánom)  podľa § 9a ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva Ing. 
Dane Krajčovičovej, bytom J. Kalinčiaka 477/5, 018 41 Dubnica nad Váhom  
 

B/ odporúča 
 po prerokovaní s vlastníkom susediaceho pozemku pripraviť prenájom časti pozemkov,  

E KN parcely č. 2508/1 ostatné plochy o výmere 688 m2, E KN parcely č. 2508/5 
ostatné plochy o výmere 1676 m2, zapísaných na liste vlastníctva  č. 2171, katastrálne 
územie Nemšová. 

 
V Nemšovej dňa 26.06.2017 
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Dôvodová správa 
 

K bodu :                     Odpredaj časti pozemkov, E KN parcely č. 2508/1, 2508/5, 
               katastrálne územie Nemšová .....Ing. Dana Krajčovičová 

 
 Dňa 05.06.2017 doručila Ing. Dana Krajčovičová, trvale bytom J. Kalinčiaka 477/5, 
01841 Dubnica nad Váhom na mesto Nemšová žiadosť o kúpu mestského pozemku. Žiadateľka 
je v podiele 1/1 výlučnou vlastníčkou rodinného domu na pozemku, C KN parcele č. 1898/264 
vrátane pozemku pod domom a priľahlého pozemku, C KN parcely č. 1898/159. Uvedené 
nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva č. 4171, katastrálne územie Nemšová a celková 
výmera pozemkov žiadateľky je 334 m2. Vo svojej žiadosti uviedla, že kúpou pozemku by si 
chceli zväčšiť záhradu, ktorá ma malú výmeru. Žiadateľka navrhuje takú výmeru pozemku, aby 
boli potom pozemky v rovine susednými pozemkami rodinných domov, čo vyplýva aj 
z priloženého nákresu. V prípade schválenia prevodu bude nevyhnutné dať vyhotoviť 
geometrický plán za účelom zamerania pozemku. 
 V prípade schválenia predaja sa bude postupovať podľa § 9a ods.8 písm.e) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. Na tomto zastupiteľstve sa schváli zámer predať tento pozemok trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov. Na najbližšom zastupiteľstve sa schváli samotný predaj s tým, že najmenej 
15 dní pred schvaľovaním prevodu je obec povinná tento zámer zverejniť na úradnej tabuli aj na 
internetovej stránke. 

 
 
V Nemšovej dňa 09.06.2017                                                  JUDr. Tatiana Hamarová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


