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Mesto Nemšová                                                                                                                                                                                                       
 
 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA 
DŇA  16.09.2015 

 
K bodu :                     Odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/33 na pozemku parc.                  
                                    KN-C č. 2065/9, k.ú. Trenčín ... Katarína Iris Hanzelová, Trenčín 
 
Spracoval :                  Ing. Mgr. Rudolf Vyhňár  
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. 
Prerokované :    
a)  v Komisii životného prostredia a výstavby ... stanovisko predloží predseda komisie na rokovaní MsZ  
b) v  Komisii finančnej a správy majetku mesta ... stanovisko predloží predseda komisie na rokovaní MsZ  
c) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej dňa 09.09.2015 
 
 
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/ schvaľuje  

1) spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/33-ina z pozemku parc. KN-C č. 2065/9, ostatné plochy 
o celkovej výmere 403 m²,  k.ú. Trenčín, okres Trenčín, obec Trenčín, pozemok vedený 
Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 6391 pre k.ú. Trenčín 
ako prebytočný majetok mesta Nemšová. 
 

2) zámer 
odpredať spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/33-ina z pozemku parc. KN-C č. 2065/9, 
ostatné plochy o celkovej výmere 403 m²,  k.ú. Trenčín, okres Trenčín, obec Trenčín, 
pozemok vedený Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 
6391 pre k.ú. Trenčín, podľa§ 9a ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
... ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
a to do výlučného vlastníctva Kataríne Iris Hanzelovej 
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            Zdôvodnenie odpredaja ako prípad hodný osobitného zreteľa :  

Predmetný pozemok Mesto Nemšová nepotrebuje na výkon samosprávnych činností a ani nie 
je potrebný k zabezpečovaniu vody pre mesto  v rámci spoločného verejného vodovodu TVaK 
Trenčín, miest Nemšová, Stará Turá, Trenčianske Teplice o obce Štvrtok.  Reálne predmetný 
pozemok, pozemok žiadateľky o odpredaj a  oporný múr, ktorý je z časti na  predmetnom 
pozemku a z na pozemku žiadateľky, tvorí prirodzenú zábranu zosuvu pôdy do verejnej 
komunikácie – ulice Pod Brezinou. Je potrebné, aby sa o takéto pozemky, kde je oporný múr,  
staral a udržiaval ich jeden vlastník.  

 
B/  berie na vedomie, 

že zámer odpredať  spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/33-ina z pozemku parc. KN-C č. 
2065/9, ostatné plochy o celkovej výmere 403 m²,  k.ú. Trenčín, okres Trenčín, obec 
Trenčín, pozemok vedený Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor na liste 
vlastníctva č. 6391 pre k.ú. Trenčín, podľa§ 9a ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného zreteľa,  bol zverejnený v súlade s § 9a ods. 8 
písm. e/ Zákona SNR o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov najmenej 15 dní 
pred schvaľovaním tohto nájmu Mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na 
svojej internetovej stránke, pričom tento zámer bol zverejnený počas celej tejto doby. 
 

C/ schvaľuje 
odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/33-ina z pozemku parc. KN-C č. 2065/9 ostatné 
plochy o celkovej výmere 403 m²,  k.ú. Trenčín, okres Trenčín, obec Trenčín, pozemok vedený 
Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 6391 pre k.ú. Trenčín, podľa§ 
9a ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného zreteľa,  
a to do výlučného vlastníctva Kataríne Iris Hanzelovej... za cenu 30,00 €/m², čo pri veľkosti 
odpredávaného spoluvlastníckeho podielu 1/33 a výmere odpredávaného pozemku 403 m²  
predstavuje kúpnu cenu 366,36 €, slovom tristošesťdesiatšesť eur a tridsaťšesť centov (12,212m² 
x 30€, t.j. 366,36€). 

            za podmienok : 
• pozemok sa odpredáva v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/  zákona č. 138/1991 Zb. zákona 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
• kúpna cena dohodou : 30,00 € / m². 
• odpredaj do výlučného vlastníctva.  
• kupujúci uhradí správny poplatok za návrh na začatie konania o povolenie vkladu 

vlastníckych práv do katastra nehnuteľností. 
 

 
 V Nemšovej dňa 19.09.2015 
 
Schválenie uznesenia :  
Časť A/ ods. 1  sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.  
Časť A/ ods. 2  sa schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
Časť B/  a časť C/  sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.  
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Dôvodová správa 
 
Katarína Iris Hanzelová,  požiadala  o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/33-ina na 
pozemku parc. KN-C  č. 2065/9,   ostatné plochy o celkovej výmere 403 m²,  k.ú. Trenčín,  
pozemok evidovaný na liste vlastníctva č. 6391 pre k.ú. Trenčín.   
 
 
Ďalšie informácie: 
• Tento pozemok dostalo mesto v rámci prevodu majetku štátu na obce Zmluvou o bezplatnom 

prevode časti privatizovaného majetok v roku 1998. Išlo o vodárenské zariadenia a pozemky 
verejného vodovodu s podielmi :  

1/33 ... mesto Nemšová 
1/33 ... mesto Trenčianske Teplice 
1/33 ... obec Štvrtok 
1/33 ... mesto Stará Turá  

     29/33 ...  Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Trenčín 
Prevedené podiely na pozemkoch na mesto Nemšová sú vo veľkosti uvedeného 
spoluvlastníckeho podielu 1/33-ina, a to na 179 parcelách v 20-tich katastrálnych územiach a 
spolu o výmere pozemkov pre mesto 15 607 m².  

• V roku 2015 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Trenčín svoj spoluvlastnícky podiel 29/33-
ín na predmetnom pozemku parc. 2065/9  odpredali Kataríne Iris Hanzelovej  (vklad do KN : 
V 4585/15). Kúpna zmluva zatiaľ nie je zavkladovaná, v súčasnej dobe prebieha konanie 
o návrhu na vklad. Zmluvu TVaK zverejnili 12.08.2015.  

• Odpredaj podielu 1/33 už bol schválený obcou Štvrtok, a je aj v programe MsZ v meste Stará 
Turá (osobne konzultované). 

•  Predmetný pozemok o výmere 403 m² je dlhý cca 80 m, má nepravidelný tvar, jeho šírka je od 0 
m po cca 7 m, je zarastený krovím a stromami, mesto z neho vlastní podiel 1/33, teda výmeru 
12,212 m².   Reálne predmetný pozemok nemá nič spoločné s verejným vodovodom – je to úzky 
pás pozemku za oporným múrom ul. HornýŠianec (viď foto).  

• Ponúkaná odkupná cena : 30 € / m², teda tá istá kúpna cena, za akú odkúpili podiel 29/33-ín  od 
TVaK. Ekonomický prínos pre mesto :  366,36 €. 

• Dôvod odkúpenia je v žiadosti Kataríny Iris Hanzelovej.   
•  Nový geometrický plán nie je potrebný, ide o samostatnú parcelu.  
 
 
V Nemšovej dňa 25.08.2015                                             Ing. Mgr. Rudolf Vyhňár 
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 Predmetný pozemok 
 Oporný múr 

 

smer FOTO 
ul. Horný Šianec 
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OPORNÝ MÚR NA UL. HORNÝ ŠIANEC 
 


