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Mesto Nemšová                                                                    15.6                                                                                                                                   
 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
DŇA  20.06.2018 

 
K bodu :       Zámer odpredať pozemok, C KN parcelu č. 285/9, kat. územie 

Nemšová......Ing. Branislav Veselý a manželka  
                                      
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. 
 

Prerokované :    

a)  v Komisii životného prostredia a výstavby dňa  11  .06.2018-stanovisko predloží predseda  

b) v  Komisii finančnej a správy majetku mesta   12 .06.2018- stanovisko predloží predseda  

c) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej 13.06.2018 
  

 
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/ neschvaľuje  
 

1. odpredaj pozemku, C KN parcely č. 285/9 záhrady o výmere 33 m2, vytvorenej na 
základe geometrického plánu č. 45682925-49/2018 z pozemku, C KN parcely č. 285/1 
záhrady o výmere 41 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie 
Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín vo výlučnom vlastníctve mesta Nemšová 
podľa § 9a ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad 
hodný osobitného zreteľa do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. 
Branislavovi Veselému a Zuzane, rod. Baloníkovej, obaja bytom Pavla Horova 
6146/10, 840 09 Devínska Nová Ves          
 
V Nemšovej dňa 20.06.2018 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
K bodu : Zámer odpredať pozemok, C KN parcelu č. 285/9, kat. územie Nemšová......Ing. 

Branislav Veselý a manželka 
 
 Dňa 16.04.2018 požiadal Ing. Branislav Veselý a manželka Zuzana, rod. Baloníková 
o odkúpenie časti pozemku, C KN parcely č. 285/1. Podľa doloženého návrhu geometrického 
pánu ide o pozemok, C KN parcelu č. 285/9 záhrady o výmere 33 m2, vytvorenú z pozemku, C 
KN parcely č. 285/1 záhrady o výmere 41 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, katastrálne 
územie Nemšová. Ako dôvod odkúpenia uviedli  prístup ku garáži na parcele č. 285/5 
a scelenie pozemkov na parcelách 285/7, 286/5, 261/52 a 312/3, ktoré už vlastnia v susedstve.  
Ing. Branislav Veselý a manželka Zuzana sú v podiele 1/1 bezpodielovými spoluvlastníkmi 
pozemkov, C KN parcely č. 261/52, 285/7, 286/5, 312/3, zapísaných na liste vlastníctva č. 940, 
katastrálne územie Nemšová. 
 Pozemok sa nachádza na ulici Sklárska za radovými garážami. Predajom uvedeného 
pozemku by vlastníci parcely č. 293/2 a na ňom postaveného rodinného domu (Mutňanský 
Pavol a Oľga) a vlastník parcely č. 286/1 (Ing. Ľubomír Fehér) nemali zabezpečený prístup 
k svojim nehnuteľnostiam.  
 
  
 V Nemšovej dňa 01.06.2018 
         JUDr. Tatiana Hamarová 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 


