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V súlade s § 9a  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších 
predpisov 

Mesto Nemšová 
zverejňuje 

 
ZÁM ER  

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 previesť ( prevod formou odpredaja ) spoluvlastnícky podiel 
o veľkosti 1/33-ina z pozemku parc. KN-C č. 2065/9, ostatné plochy o celkovej výmere 
403 m²,  k.ú. Trenčín, okres Trenčín, obec Trenčín, pozemok vedený Okresným úradom 
Trenčín, Katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 6391 pre k.ú. Trenčín, podľa§ 9a ods. 
8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
a to do výlučného vlastníctva Kataríne Iris Hanzelovej, občan SR, bytom Pod Brezinou č. 
63, 911 01 Trenčín  za podmienok : 

• odpredajv súlade s § 9a ods. 8 písm. e/  zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. 

• kúpna cena dohodou : 30,00 € / m². 
• odpredaj do výlučného vlastníctva.  
• kupujúci uhradí správny poplatok za návrh na začatie konania o povolenie vkladu 

vlastníckych práv do katastra nehnuteľností. 
 
Zdôvodnenie odpredaja podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa:   
Predmetný pozemok Mesto Nemšová nepotrebuje na výkon samosprávnych činností a ani nie je 
potrebný k zabezpečovaniu vody pre mesto  v rámci spoločného verejného vodovodu TVaK Trenčín, 
miest Nemšová, Stará Turá, Trenčianske Teplice o obce Štvrtok.  Reálne predmetný pozemok, pozemok 
žiadateľky o odpredaj a  oporný múr, ktorý je z časti na  predmetnom pozemku a z na pozemku 
žiadateľky, tvorí prirodzenú zábranu zosuvu pôdy do verejnej komunikácie – ulice Pod Brezinou. Je 
potrebné, aby sa o takéto pozemky, kde je oporný múr,  staral a udržiaval ich jeden vlastník.  
 
V Nemšovej dňa 28.08.2015 
 
 

                                                                                         Ing. František Bagin 
                                                                                        primátor mesta Nemšová  

 
ZVEREJNENÉ 
www.nemsova.sk  

od :  28.08.2015 
do :  16.09.2015 

 


