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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 ( zameniť ) pozemky, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve 
Mesta Nemšová :  
 

pozemky 
a) parc. KN-C č. 894/4 záhrady o výmere 16 m², 
b) parc. KN-C č. 896/5 záhrady o výmere 67 m²,  

ktoré vznikli na základe Geometrického plánu č. 31321704-388/2013 na oddelenie 
pozemkov p.č. 894/4, 895/4,5, 896/4,5 vyhotoveného a autorizačne overeného Ing. 
Miroslavom Masárom dňa 30.10.2013, oba pozemky k.ú. Nemšová, obec Nemšová, 
okres Trenčín, vedené Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor,  na LV č.1, 
vlastníctvo v 1/1-ine Mesto Nemšová,  

za pozemky  
a) parc. KN-C č. 895/1 záhrady o výmere 76 m², 
b) parc. KN-C č. 895/4 záhrady o výmere 7 m², 

pozemky, ktoré vznikli na základe  Geometrického plánu č. 31321704-388/2013 na 
oddelenie pozemkov p.č. 894/4, 895/4,5, 896/4,5 vyhotoveného a autorizačne 
overeného Ing. Miroslavom Masárom dňa 30.10.2013, oba pozemky k.ú. Nemšová, 
obec Nemšová, okres Trenčín, vedené Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor,  
na LV č.1724, vlastníctvo v 1/1-ine Ing. Jozef Rea, Sadová č. 1414/10, 914 41 
Nemšová,  

a to podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov - ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
 

Uvedenou zámenou teda prejdú pozemky : 
a) parc. KN-C č. 894/4 záhrady o výmere 16 m², 
b) parc. KN-C č. 896/5 záhrady o výmere 67 m²,  

spolu o výmere 83 m², do výlučného vlastníctva Ing. Jozefa Reu, Sadová č. 1414/10, 
914 41 Nemšová, 

a pozemky  
a) KN-C č. 895/1 záhrady o výmere 76 m², 
b) parc. KN-C č. 895/4 záhrady o výmere 7 m² 
     spolu o výmere 83 m², do výlučného vlastníctva Mesta Nemšová, IČO 00311812.  



  

 
 

 
Zdôvodnenie zámeny podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa:   
Mesto Nemšová má vypracovaný projekt „Revitalizácia centrálnej mestskej zóny“ na Mierovom 
námestí.  Aby tento projekt mohlo mesto realizovať, je potrebné, aby bolo vlastníkom pozemkov, 
kde je vybudovanie centrálnej mestskej zóny naplánované.  Pozemky, ktoré má mesto záujem 
získať predmetnou zámenou do svojho vlastníctva od vlastníka Ing. Jozefa Reu, sa nachádzajú 
v oblasti plánovanej výstavby centrálnej mestskej zóny. Zároveň dochádza ku sceľovaniu 
mestských pozemkov. Ide teda o verejnoprospešný záujem.  

 
 
      Podmienky zámeny :  

1. Pozemky sa zamieňajú v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/  zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov – ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

2. Bezplatná zámena pozemkov.  
3. Mesto Nemšová uhradí súvisiace náklady s predmetnou zámenou. 

 
 
 

   
     V Nemšovej dňa 13.11.2013 
 
 
 
 

                                                                                         Ing. František Bagin 
                                                                                        primátor mesta Nemšová  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

od :  13.11.2013  ZVEREJNENÉ 
www.nemsova.sk  do :    

 


