
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  

zameniť 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 majetkoprávne usporiadať pozemky mesta a členov 
Spoločenstva  bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, poz. spoločenstvo a to podľa 
§ 9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších 
predpisov - ako prípad hodný osobitného zreteľa nasledovnou zámenou pozemkov: 

 

2.1 Z vlastníctva Mesta Nemšová prevod pozemkov 
• C KN parcely č. 4207 trvalé trávne porasty o výmere 637 m2 
• C KN parcely č. 4520 trvalé trávne porasty o výmere 410 m2, 
• C KN parcely č. 4507/2 chmeľnice o výmere 829 m2, 
• C KN parcely č. 4491 chmeľnice o výmere 465 m2, 
• C KN parcely č. 4422/1 trvalé trávne porasty o výmere 529 m2, 
• C KN parcely č. 3593 orná pôda o výmere 941 m2, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 3713, katastrálne územie Nemšová, obec 
Nemšová, okres Trenčín 
• C KN parcely č. 2514/15 ostatné plochy o výmere 141 m2, 
• C KN parcely č. 2514/16 ostatné plochy o výmere 47 m2, 
• C KN parcely č. 2514/17 ostatné plochy o výmere 49 m2, 
• C KN parcely č. 2514/18 ostatné plochy o výmere 48 m2, 
• C KN parcely č. 2514/19 ostatné plochy o výmere 64 m2, 
• C KN parcela č. 2514/20 ostatné plochy o výmere 92 m2 
• C KN parcely č. 2516/12 ostatné plochy o výmere 1865 m2, (časť C KN 

parcely,  ktorá prechádza medzi C KN parcely č. 3829 a č. 3830 cca o výmere 450 
m2) 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, 
okres Trenčín 

do vlastníctva členov Spoločenstva  bývalých urbárnikov a lesomajiteľov 
Nemšová, poz. spoločenstvo.  

2.2 Z vlastníctva členov Spoločenstva  bývalých urbárnikov a lesomajiteľov 
Nemšová, poz. spoločenstvo prevod pozemkov 

• C KN parcely č. 1818/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5619 m2 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1688, katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, 
okres Trenčín 

• C KN parcely č. 3825/29 ostatné plochy o výmere 829 m2 



zapísanej na liste vlastníctva č. 2793, katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, 
okres Trenčín 

do vlastníctva Mesta Nemšová 
              
             Zdôvodnenie zámeny ako prípad hodný osobitného zreteľa :  

Členovia Spoločenstva bývalých urbárnikov  a lesomajiteľov Nemšová, pozemkové 
spoločenstvo vlastnia v katastrálnom území Nemšová pozemky, ktoré má mesto Nemšová 
záujem majetkoprávne vysporiadať zámennou zmluvou. Ide o pozemok na ulici 
Šidlíkové, kde mesto plánuje uskutočniť rekonštrukciu jestvujúceho vodovodného 
potrubia a pozemok, ktorý slúži ako prístup k pálenici. Zámena pozemkov je vo verejnom 
záujme.  

 
            Podmienky zámeny :  

a) Pozemky sa zamieňajú v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/  zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

b) Bezplatná zámena pozemkov  
c) Náklady spojené so zámenou pozemkov hradia zmluvné strany spoločne 

a nerozdielne 
d) Zámena sa bude uskutočňovať postupne viacerými zmluvami, prvou zmluvou dôjde 

k zámene pozemkov v nadpolovičnej väčšine 
e) Zámena sa uskutoční tak, že mesto prevedie na členov spoločenstva rovnaký 

spoluvlastnícky podiel ako členovia spoločenstva na mesto 
 
 

V Nemšovej dňa 23.11.2016 
 
 

 
Ing. František Bagin      

pr imátor mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZVEREJNENÉ  
www.nemsova.sk 

od : 25.11.2016 
do : 14.12.2016 

 


