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Mesto Nemšová                                                        7.10                                                                                                                             
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  16.05.2019 
 
K bodu :   Žiadosť o odkúpenie pozemkov pod garáže v katastrálnom území Nemšová ..... 

Pavol Ondrášek, Trenčín  
                                      
Spracoval :                 JUDr. Tatiana Hamarová  
Schválil:                     Ján Gabriš – zástupca primátora       
Predkladá :                JUDr. Tatiana Hamarová 
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  06 .05.2019 ... stanovisko predloží predseda  

b) v  Komisii finančnej a správy majetku mesta 06 . 05.2019.... stanovisko predloží predseda  

c) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej 16.05.2019 

____________________________________________________________________________ 
 

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 

odpredaj pozemkov,  C KN parcely č. 975/68 ostatná plocha o výmere 21 m2, C KN 
parcely č. 975/69 ostatná plocha o výmere 19 m2, C KN parcely č. 975/70 ostatná plocha 
o výmere 19 m2, C KN parcely č. 975/71 ostatná plocha o výmere 19 m2, C KN parcely     
č. 975/72 ostatná plocha o výmere 19 m2, C KN parcely č. 975/73 ostatná plocha o výmere 
19 m2, C KN parcely č. 975/74 ostatná plocha o výmere 19 m2, C KN parcely č. 975/75 
ostatná plocha o výmere 21 m2 C KN parcely č. 975/76 ostatná plocha o výmere 21 m2,    
C KN parcely č. 975/77 ostatná plocha o výmere 19 m2,  C KN parcely č. 975/78 ostatná 
plocha o výmere 19 m2, C KN parcely č. 975/79 ostatná plocha o výmere 19 m2, C KN 
parcely č. 975/80 ostatná plocha o výmere 21 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 
katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín podľa § 9a ods. 8 písm. e ) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa do výlučného 
vlastníctva Pavlovi Ondráškovi, bytom Rastislavova 2106/29, Trenčín 

 
 
 V Nemšovej dňa 16.05.2019 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

K bodu : Žiadosť o odkúpenie pozemkov pod garáže v katastrálnom území Nemšová ..... 
Pavol Ondrášek, Trenčín  

 
 Dňa 24.04.2019 požiadal Pavol Ondrášek, bytom Rastislavova 2106/29, Trenčín o kúpu 
pozemkov pod garáže. Vo svojej žiadosti uviedol nesprávne parcelné čísla pozemkov, ale 
z priloženej mapky je zrejmé, že sa jedná o pozemky, CKN parcely č. 975/68 – 975/80 , 
zapísané na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová o celkovej výmere 255  m2. 
Ako uviedol vo svojej žiadosti, v prípade pozitívnej reakcie zo strany mesta je pripravený na 
diskusiu o nastavení kúpnopredajnej zmluvy ako aj o prípadnom rozsahu kúpy, ktorý nemusí 
byť braný ako jeden celok. 
 Ide o 13 pozemkov, kotré majú výmeru 19, prípadne 21 m2. Uvedené pozemky sa 
nachádzajú na ulici Školská pri už vystavaných radových garážach. Časť pozemkov je 
zatrávnená, časť zasahuje do miestnej komunikácie, ktorá vedie k NTS. 
 V prípade schválenia predaja by v tomto prípade bolo vhodné vyhlásiť verejnú 
obchodnú súťaž.   
  

 
V Nemšovej dňa 27. 04.2019 

        JUDr. Tatiana Hamarová  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


