
           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 
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) pozemky, C KN parcelu          
č. 603/35 orná pôda o výmere 369 m2, C KN parcelu č. 603/36 ostatné plochy o výmere 69 m2, 
vytvorené na základe geometrického plánu č. 45682925-58/2017 z pozemkov, C KN parcely  č. 

603/1 orná pôda o výmere 13 705 m2, C KN parcely č. 603/5 orná pôda o výmere 26 m2, C KN 

parcely č. 603/6 ostatné plochy o výmere 317 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 1, katastrálne 

územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí – ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to do výlučného vlastníctva 

spoločnosti DALITRANS s. r. o. Veľké Bierovce 266, 913 11 Veľké Bierovce za podmienok: 

 

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

neskorších predpisov 
• kúpna cena: 11 €/m2 

• kupujúci uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva 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: 

Spoločnosť Dalitrans s.r.o. nadobudla v roku 2017 v Nemšovej čerpaciu stanicu. Má  záujem o rozšírenie 

pozemku pre ich podnikateľské zámery. Na pozemku sa nachádzajú inžinierske siete a z tohto dôvodu je 

obmedzený v spôsobe využitia. Rozšírením pozemkov dôjde k skvalitneniu poskytovaných služieb, nielen pre 

obyvateľov mesta Nemšová. 

 

V Nemšovej dňa 18. 10. 2017 

 

 

 

 

 

 

       František Bagin 

       primátor mesta Nemšová 
 

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli a na www.nemsova.sk od 20.10.2017 do 08.11.2017 


