
           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  

prenajať majetok mesta Nemšová  
 

podľa § 9a ods. 9 písm.c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
- ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

 Mesto Nemšová má zámer prenajať časť pozemku, C KN parcely č. 120/2   zastavané 
plochy a nádvoria  o výmere 1464 m2 (časť pozemku vo výmere 110 m2) zapísanej na liste 
vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová– podľa  §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného zreteľa – Dušanovi Mazanovskému – ALFA DM, 
Železničná 216/6, 91441 Nemšová, IČO: 34270264 a spoločnosti ALFA DM, Železničná 216/6, 
91441 Nemšová, IČO: 47528 796 na dobu určitú do 31.12.2018, nájomné 20 €/m2/rok 

účel nájmu: právo vstupu, prechodu a prístupu peši, osobnými i nákladnými vozidlami cez 
„predmet užívania“, ako aj prípadnú vykládku a nakládku, pokiaľ ju nie je možné vykonať priamo 
v prevádzke užívateľa v priestoroch na to vymedzených  

 
 za podmienky, že nájomca predloží súhlasné stanovisko od obyvateľov bývajúcich na 
ul. Železničná, že môže vstupovať do svojej prevádzky tak, ako doteraz 
 

Zdôvodnenie prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa: 

  Nájomca má na predmetný pozemok s mestom uzavretú zmluvu na dobu určitú – do 

31.12.2017, na základe ktorej môže tento pozemok dočasne užívať za účelom vstupu, prechodu 

a prístupu pre povolenie dočasnej stavby „Areál Alfa DM – Administratívne priestory – SO-01 

vjazd do areálu“. Nájomcovi sa nepodarí do konca roka 2017 získať nehnuteľnosti na účely 

zriadenia novej prevádzky a potrebuje ešte rok zotrvať v pôvodnom mieste podnikania.  

 

 Zámer prenajať tento pozemok podľa ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. ako prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Nemšovej č. 338 zo dňa 08.11.2017. 
 
V Nemšovej dňa 24.11.2017 
 
 
 

                                                             Ing. František Bagin 

                                                            primátor mesta Nemšová 
 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli a na www.nemsova.sk od 27.11.2017 do 13.12.2017 
 


