
 
 

M E S T O  N E M Š O V Á 
ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

   MsÚ/260/2022              

 

 

Mesto Nemšová 
zverejňuje 

 

ZÁMER 
zameniť 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 zameniť:  

a) pozemok vo výlučnom vlastníctve mesta Nemšová -  C KN parcelu č. 2512/25 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 76 m2, vytvorenú geometrickým plánom 

č. 43403066-208/2021 z pozemku, C KN parcely č. 2512/2 ostatná plocha o výmere 6842 

m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová   za 

b) pozemok vo výlučnom vlastníctve Mgr. Zuzany Húdekovej - C KN parcelu č. 191/11 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2, vytvorenú geometrickým plánom  

č. 43403066-208/2021 z pozemku, C KN parcely č. 191/3 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 553 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 935, katastrálne územie Nemšová  

za podmienok:    
1. rozdiel vo výmerách zamieňaných pozemkov o výmere 42 m2 bude riešený finančným 

vyrovnaním v prospech mesta Nemšová vo výške 50 €/m2, t.j. celkové finančné 

vyrovnanie predstavuje 2100 € 

2. náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správneho poplatku za návrh na 

vklad vlastníckeho práva hradia zmluvné strany rovným dielom.  

 Zdôvodnenie zámeny pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa :   

Pozemok, ktorý nadobudne Mgr. Zuzana Húdeková zámenou do výlučného vlastníctva je  

oplotený a tvorí súčasť dvora. Tento pozemok nie je pre mesto využiteľný, nie je vhodné ho 

previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať ho v majetku mesta. 

Mesto Nemšová si zámenou zabezpečí vysporiadanie pozemku pod komunikáciou Hornov. 

 

 Zámer zameniť tieto pozemky podľa ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona                   

č. 138/1991 Zb. ako prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Nemšovej č. 378 zo dňa 15.12.2021 

 

V Nemšovej dňa 07. 02. 2022 

 

 

      JUDr. Miloš Mojto 

       primátor mesta Nemšová 

 

 

 
Zverejnené na úradnej tabuli a na www.nemsova.sk od 08.02.2022 do 24.02.2022 
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