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Mesto Nemšová                                                            14.8                                                                                                                              
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  19.09.2018 
 
K bodu :                    Zmena  uznesenia č. 377 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:  
Ministerstvu vnútra bol v júli 2018 zaslaný konečný návrh zmluvy. Podľa ich vyjadrenia nie je možné 
zaplatiť kúpnu cenu spôsobom, ako bolo navrhnuté v zmene uznesenia v máji 2018 ale spôsobom ako je 
navrhnutá zmena uznesenia teraz – t.j. do 60. dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
o povolení vkladu. Správny poplatok uhradia ale nemôžu ho platiť na účet. Preto je z dôvodu 
prehľadnosti navrhnuté zrušiť uznesenie, ktorým bola schválená zmena a prijať len jednu zmenu 
pôvodného uznesenia z februára 2018.  
 

Prerokované :    

a)  v Komisii životného prostredia a výstavby 10.09.2018..stanovisko predloží predseda  

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

c) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej 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 č. 400 zo dňa 02.05.2018, ktorým bolo zmenené uznesenie č. 377 zo dňa 
28.02.2018 a týkalo sa spôsobu platenia kúpnej ceny pri predaji pozemku kupujúcemu 
SR- Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky 
 

B/ schvaľuje  
zmenu uznesenia č. 377 zo dňa 28.02.2018 nasledovne: 
v podmienkach odpredaja vypustiť znenie písm. c) úhrada kúpnej ceny a správneho 
poplatku za návrh na vklad vo výške 66 € pri podpise zmluvy a nahradiť ho novým 
znením: 

c) kúpnu cenu uhradí kupujúci do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho na účet 
mestského úradu. Okrem kúpnej ceny je kupujúci povinný uhradiť správny 
poplatok 66 € za návrh na vklad 

 
V Nemšovej dňa 19.09.2018 


