
 
M E S T O  N E M Š O V Á 

M E S T S K Ý  Ú R A D  
ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

   MsÚ/769/2021              
 

 
Mesto Nemšová 

zverejňuje 
 
 

ZÁMER 
 
 

previesť 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 odpredať pozemky na individuálnu bytovú výstavbu 
v lokalite IBV Pod horou Kľúčové. Pozemky sa budú predávať obyvateľom mesta výlučne za 
účelom výstavby rodinných domov, za kúpnu cenu 65 €/m2. Mesto má zámer odpredať 
nasledovné pozemky v katastrálnom území Kľúčové:   
 
                                                                          
1. C KN parcelu č. 321/2 trvalý trávny porast o výmere 687 m2, do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov Michalovi Prnovi, bytom Trenčianska 1235/9, Nemšová 
a manželke Romane, rod. Hrebíkovej, bytom Obrancov mieru 347/6, Dubnica nad 
Váhom, 

2. C KN parcelu č. 321/27 trvalý trávny porast o výmere 637 m2 do výlučného vlastníctva 
Patrikovi Holbovi, bytom Slnečná 1352/37, Nemšová, 

3. C KN parcela č. 321/28 trvalý trávny porast o výmere 637 m2 do výlučného vlastníctva 
Mgr. Nikole Šebestovej, bytom Holubyho 1392/10, Nemšová 

4. C KN parcelu č. 321/43 trvalý trávny porast o výmere 637 m2 do výlučného vlastníctva 
Mgr. Zuzane Haliakovej, rod. Hurbanovej, bytom Janka Palu 22/43, Nemšová 

5. C KN parcela č. 321/45 trvalý trávny porast o výmere 637 m2 do výlučného vlastníctva 
Martinovi Prílesanovi, bytom Šidlíkové 377/5, Nemšová  

6. C KN parcelu č. 321/53 trvalý trávny porast o výmere 637 m2 do výlučného vlastníctva 
Ing. Pavlovi Ondruškovi,  bytom Trenčianska 1257/88, Nemšová 

7. C KN parcelu č. 321/56 trvalý trávny porast o výmere 637 m2 do výlučného vlastníctva 
Petrovi Vavrušovi, bytom Záhradná 1328/12, Nemšová 

8. C KN parcelu č. 321/63 trvalý trávny porast o výmere 996 m2 do výlučného vlastníctva 
Ing. MSc. Róbertovi Prnovi, bytom Janka Palu 49/14, Nemšová 

9. C KN parcelu č. 321/64 trvalý trávny porast o výmere 680 m2 do podielového 
spoluvlastníctva Ing. Silvii Kiačikovej, bytom Záhradná 1323/23, Nemšová a Tomášovi 
Truchlému, bytom Moyzesova 406/27, Dubnica nad Váhom  
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10. C KN parcelu č. 321/65 trvalý trávny porast o výmere 636 m2 do výlučného vlastníctva 
Kataríne Krčmárikovej, bytom Jaseňová 1997/15, Nemšová 

11. C KN parcelu č. 321/66 trvalý trávny porast o výmere 637 m2 do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Miloša Macharu, bytom Slnečná 1360/26, Nemšová 
a manželky Petry, rod. Poláčkovej, bytom Pod hájom 1099/100, Dubnica nad Váhom 

12. C KN parcelu č. 321/67 trvalý trávny porast o výmere 637 m2 do výlučného vlastníctva 
Mareka Macharu, bytom Slnečná 1360/26, Nemšová 

13. C KN parcelu č. 321/68 trvalý trávny porast o výmere 637 m2 do výlučného vlastníctva 
Andrejovi Kiačikovi, bytom Záhradná 1325/18, Nemšová 

14. C KN parcelu č. 321/69 trvalý trávny porast o výmere 637 m2 do výlučného vlastníctva 
Jakubovi Janíkovi, bytom Sadová 1401/9, Nemšová 

15. C KN parcelu č. 321/70 trvalý trávny porast o výmere 637 m2 do bezpodielového 
spoluvlastníctva Lukášovi Patkovi, bytom Za Soľnou 1085/12, Nemšová a manželke 
Rebeke, rod. Čapákovej, bytom Mierové námestie 100/36, Nemšová 

16. C KN parcelu č. 321/71 trvalý trávny porast o výmere 637 m2 do výlučného vlastníctva 
Agnese Kenderovej, rod. Vavrúšovej, bytom Trenčianska 1261/80, Nemšová 

17. C KN parcelu č. 321/72 trvalý trávny porast o výmere 637 m2 do podielového 
spoluvlastníctva Soni Záhorcovej, bytom Obrancov mieru 596/5, Nemšová a Michalovi 
Šarvaicovi, bytom Dlhé Hony 1163/38, Trenčín 

18. C KN parcelu č. 321/73 trvalý trávny porast o výmere 637 m2 do bezpodielového 
spoluvlastníctva Ing. Róbertovi Hulvejovi, bytom Šmidkeho 423/14, Nemšová 
a manželke Kataríne, rod. Chládeckej, bytom Dohňany 406 

19. C KN parcelu č. 321/74 trvalý trávny porast o výmere 692 m2 do výlučného vlastníctva 
Milošovi Ondreičkovi, bytom Závadská 871/18, Nemšová  

20. C KN parcelu č. 321/75 trvalý trávny porast o výmere 916 m2 do výlučného vlastníctva 
Milanovi Patkovi, bytom Trenčianska 1270/62, Nemšová  

21. C KN parcelu č. 321/76 trvalý trávny porast o výmere 773 m2 do výlučného vlastníctva 
Milanovi Breznickému, bytom Sadová 1414/10, Nemšová 

22. C KN parcelu č. 321/77 trvalý trávny porast o výmere 802 m2 do bezpodielového 
spoluvlastníctva Ing. Tomášovi Kalinovi, bytom Slnečná 1339/11, Nemšová a manželke 
Veronike, rod. Gašparovej, bytom Partizánska 1282/18, Dubnica nad Váhom 

23. C KN parcelu č. 321/78 trvalý trávny porast o výmere 831 m2 do bezpodielového 
spoluvlastníctva Martinovi Kiačikovi, bytom Záhradná 1323/23, Nemšová a manželke 
Žanete Kiačik, rod. Papiernikovej, bytom Prúdová 505/48, Horné Srnie 

24. C KN parcelu č. 321/79 trvalý trávny porast o výmere 862 m2 do bezpodielového 
spoluvlastníctva Jozefovi Bartošovi, bytom Za priepasťou 206/46, Lazany a manželke 
PaedDr. Kristíne, rod. Prekopovej, bytom Hradná 1198/4, Nemšová 

25. C KN parcelu č. 321/84 trvalý trávny porast o výmere 1100 m2 do bezpodielového 
spoluvlastníctva Ing. Róbertovi Strápekovi, bytom Nejedlého 1916/12, Bratislava 
a manželke Bc. Monike, rod. Prnovej, bytom Trenčianska 1235/9, Nemšová  

26. C KN parcelu č. 321/85 trvalý trávny porast o výmere 839 m2 do bezpodielového 
spoluvlastníctva Bc. Romanovi Prchlíkovi a manželke Mgr. Zuzane, rod. Mituchovej, 
obaja bytom Vlárska 293/28, Nemšová 

27. C KN parcelu č. 321/86 trvalý trávny porast o výmere 839 m2 do výlučného vlastníctva 
Matúšovi Krajčimu, bytom ul. 9. Mája 651/14, Nemšová  

28. C KN parcelu č. 321/88 trvalý trávny porast o výmere 957 m2 do bezpodielového 
spoluvlastníctva Ing. Ľubomírovi Prchlíkovi, bytom Vlárska 293/28, Nemšová 
a manželke Ing. Daniele, rod. Rohályovej, bytom Kollárova 1302/12, Dubnica nad 
Váhom 



Zdôvodnenie odpredaja pozemkov  ako prípad hodný osobitného zreteľa :   

Ide o predaj pozemkov v katastrálnom území Kľúčové, v lokalite IBV Pod horou 

Kľúčové. Mesto Nemšová odpredáva pozemky prednostne obyvateľom obce, t.j. osobám 

s trvalým pobytom na území mesta výlučne za účelom výstavby rodinných domov. Pozemky sa 

predávajú s poukazom na § 1 ods. ods. 2 zákona č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení - 

základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 

a o potreby jej obyvateľov pri rešpektovaní základných zásad nakladania s majetkom obce  

stanovených v § 7 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  - orgány obce a organizácie 

sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany 

a tvorby životného prostredia. Okrem podmienky trvalého pobytu v Nemšovej museli kupujúci 

preukázať, že na území mesta Nemšová nevlastnia nehnuteľnosť určenú na bývanie 

v spoluvlastníckom podiele 1/1, prípadne v spoluvlastníckom podiele väčšom ako ½. Kupujúci 

si môžu kúpiť len jeden stavebný pozemok, priamo v kúpnej zmluve budú stanovené 

podmienky aby kupujúci v určenej lehote získal stavebné povolenie na výstavbu rodinného 

domu na pozemku, ktorý bude predmetom prevodu a tiež obsahom kúpnej zmluvy bude 

záväzok kupujúceho, že v dohodnutej lehote neprevedie pozemok na tretiu osobu. V prípade 

nedodržania týchto podmienok bude od kupujúceho vymáhaná zmluvná pokuta.  

 Cieľom predaja stavebných pozemkov za uvedených podmienok je vyriešenie bytovej 

otázky kupujúcich - obyvateľov obce a snaha zabrániť tomu, aby sa vysťahovali z mesta. 

 
V Nemšovej dňa 30. 03. 2021 
 
 
 
 

      JUDr. Miloš Mojto 
       primátor mesta Nemšová 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli a na www.nemsova.sk  

Zverejnené: 30.03.2021 

Zvesené:  15.04.2021 
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