
 
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/8493/2021              
 

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 pozemok, C KN parcelu č. 246/5 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 39 m2, vytvorenú geometrickým plánom č. 43580718-516/2021 
z pozemku, C KN parcely č. 246/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2687 m2, zapísanej 
na liste vlastníctve č. 1 katastrálne územie Nemšová ako prípad hodný osobitného zreteľa 
do výlučného vlastníctva spoločnosti  ZATIENIME s. r. o, IČO: 50 256 904,  sídlo:  
Revolučná 623/15 A,914 41 Nemšová za kúpnu cenu  50  €/m2, čo predstavuje celkovú kúpnu 
cenu  1950 €.                                                                            

Všetky náklady spojené s prevodom pozemku hradí kupujúci  

Zdôvodnenie odpredaja parcely č. 246/5 ako prípad hodný osobitného zreteľa :   

Odpredávaný pozemok sa nachádza na ulici Janka Palu  v katastrálnom území Nemšová,  je  
oplotený a tvorí súčasť dvora. Žiadateľ nadobudol v roku 2021 do svojho vlastníctva rodinný 
dom so súpisným číslom 20 na pozemku, C KN parcele č. 235/1 vrátane parciel 235/1 a 235/2 
a pozemok, ktorý je predmetom prevodu, bol predchádzajúcim majiteľom oplotený a užívaný. 
Po zameraní geodetom bolo zároveň zistené, že oplotenie nie je na hranici pozemkov, ale je 
posunuté do mestského pozemku. Geometrickým plánom bol zameraný skutkový stav podľa 
oplotenia. Pozemok nie je pre mesto využiteľný, nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani 
účelné ponechať ho v majetku mesta. 
 
 Zámer predať tento pozemok 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. 359 zo dňa 18.11.2021. 
 
V Nemšovej dňa 30. 04. 2021 
 
 

      JUDr. Miloš Mojto 
       primátor mesta Nemšová 

 
 
Zverejnené na úradnej tabuli a na www.nemsova.sk  
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