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           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  

 

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV 
zámeru  priameho  predaja majetku mesta Nemšová  

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

 
Predmetom zámeru priameho predaja boli pozemky: 
- C KN parcela č. 604/34 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2  
- C KN parcela č. 604/30 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,  
zapísané na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová, Obec Nemšová, okres Trenčín.  

 
1.  Zoznam členov komisie :  
Ján Gabriš - predseda komisie ( poslanec MsZ Nemšová )   
Stanislav Husár - člen komisie ( poslanec MsZ Nemšová )   
Ján Kiačik - člen komisie ( poslanec MsZ Nemšová )   
 
2) Termín otvárania obálok: 
13.04.2018 o 8,00 hod v zasadačke MsÚ v Nemšovej 
 
3)Zoznam navrhovateľov, ktorí predložili ponuku:  
1. Ing. Ľubomír Fehér, Janka Palu 52/8, 91441 Nemšová, deň doručenia: 04.04.2018, 
podacie číslo 746/18, čas doručenia: 9,30 hod., cenová ponuka:  51 €/m2 

2.  Karol Baláž a manželka Zuzana, bytom Moravská 4, 91441 Nemšová, deň doručenia: 
04.04.2018, podacie číslo: 747/18, čas doručenia: 10,00 hod., cenová ponuka: 51,50 €/m2 
Komisia posúdila, či doručené návrhy zodpovedajú vyhlásenému zámeru a obsahujú všetky 
požadované náležitosti a doklady, najmä či boli návrhy  predložené v stanovenej lehote a či 
obsahujú ponúknutú minimálnu cenu 50 €/m2 

  

4. Poradie úspešnosti návrhov s odôvodnením ich umiestnenia : 
1. Karol Baláž a manželka Zuzana, bytom Moravská 4, 91441 Nemšová, deň doručenia: 
04.04.2018, podacie číslo: 747/18, čas doručenia: 10,00 hod., cenová ponuka: 51,50 €/m2 
2. Ing. Ľubomír Fehér, Janka Palu 52/8, 91441 Nemšová, deň doručenia: 04.04.2018, 
podacie číslo 746/18, čas doručenia: 9,30 hod., cenová ponuka:  51 €/m2 

 

Komisia skonštatovala:  
Predložené návrhy uvedené pod poradovými číslami 1 a 2 boli doručené v stanovenej lehote 
v neporušených obálkach. Návrhy uvedené pod poradovými číslami 1 a 2 spĺňajú všetky 
súťažné podmienky určené vyhlasovateľom. Za najvhodnejšiu ponuku komisia po verejnom 
hlasovaní vyhodnotila  ponuku Karola Baláža a manželky , Moravská 4, Nemšová s 
najvyššou ponúkanou kúpnou cenou za splnenia ostatných súťažných podmienok. Komisia 
odporúča uzatvoriť kúpnu zmluvu s Karolom Balážom a manželkou. Prevod vlastníctva 
podlieha schváleniu mestského zastupiteľstva. 
 
V Nemšovej  dňa 20.04.2018 
zverejnené: 20.04.2018 

zvesené: 02.05.2018 


