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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  15.02.2023  
 

K bodu: Zámer odpredať C KN parcelu č. 2512/28, 2512/29, k.ú. Nemšová – 

Anna Mihalová  

                                   

Spracoval:  JUDr. Tatiana Hamarová  

Schválil:   Ing. Rudolf  Kúkel, PhD.    

Predkladá:  JUDr. Tatiana Hamarová 

Materiál obsahuje: Návrh uznesenia 

Dôvodovú správu s prílohami 

Počet výtlačkov: 21 

Rozdeľovník:  členovia MsZ - 13x 

primátor mesta 

prednosta MsÚ 

MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania,  život. prostredia a kultúry 

MsÚ - odd. finančné a správy mestského majetku 

   MsÚ - odd. výstavby 

MsÚ - hlavný kontrolór 

MsÚ - archív 

  vedúci VPS. m. p. o. 

 

Prerokované :    

a)  v Komisii životného prostredia a výstavby dňa  06.02.2023 - stanovisko predloží predseda  

b) v  Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa 07.02.2023- stanovisko predloží predseda 

  

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

  

schvaľuje  

 

1.  podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov spôsob prevodu pozemku,  C KN parcely č. 2512/29 zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 6 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová 

v podiele 6/10 Anne Mihalovej, rod. Vavrovej, v podiele 1/10 Mgr. Eve Steindlovej, 

rod. Mihalovej, v podiele 1/10 Daniele Kaščákovej, rod. Mihalovej, v podiele 1/10 

Jánovi Mihalovi, v podiele 1/10 Tomášovi Mihalovi za kúpnu cenu     €/m2 

- ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa v zmysle  

§ 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov 

 

2.  odpredaj pozemku, C KN parcely č. 2512/29 zastavaná plocha a nádvorie o výmere  

6 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová podľa § 9a ods. 8 

písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do 

podielového spoluvlastníctva: v podiele 6/10 Anne Mihalovej, rod. Vavrovej, bytom 

Bernolákova 341/1, Nemšová, v podiele 1/10 Mgr. Eve Steindlovej, rod. Mihalovej, 

bytom Budovateľská 608/22, Marianka, v podiele 1/10 Daniele Kaščákovej, rod. 

Mihalovej, bytom Cintorínska 991/20, Trenčín, v podiele 1/10 Jánovi Mihalovi, bytom 
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Bernolákova 341/1, Nemšová, v podiele 1/10 Tomášovi Mihalovi, bytom Bernolákova 

341/1, Nemšová  za kúpnu cenu ... €/m2 

 

3.    v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov zámer odpredať pozemok, C KN parcelu č. 2512/28 ostatná plocha 

o výmere 148 m2, zapísanú na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová ako 

prípad hodný osobitného zreteľa do podielového spoluvlastníctva: v podiele 6/10 

Anne Mihalovej, rod. Vavrovej, bytom Bernolákova 341/1, Nemšová, v podiele 1/10 

Mgr. Eve Steindlovej, rod. Mihalovej, bytom Budovateľská 608/22, Marianka, 

v podiele 1/10 Daniele Kaščákovej, rod. Mihalovej, bytom Cintorínska 991/20, 

Trenčín, v podiele 1/10 Jánovi Mihalovi, bytom Bernolákova 341/1, Nemšová, 

v podiele 1/10 Tomášovi Mihalovi, bytom Bernolákova 341/1, Nemšová  za kúpnu 

cenu ... €/m2, čo predstavuje celkovú kúpnu cenu  ... € 

 
Všetky náklady spojené s prevodom pozemkov hradia kupujúci  

         

          Zdôvodnenie odpredaja parcely č. 2512/28 ako prípad hodný osobitného zreteľa :   

 Pozemok, C KN parcela č. 2512/28 sa nachádza na ulici Bernolákova v katastrálnom  

území Nemšová, dlhodobo ho užívajú žiadatelia, je oplotený a je súčasť dvora. Pozemok 

nie je pre mesto využiteľný, nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať 

ho v majetku mesta.    
 
Schválenie uznesenia :  

Bod  1,2,  sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou poslancov,  

Bod 3  sa schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
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Dôvodová správa 

 

 K bodu: Zámer odpredať C KN parcelu č. 2512/28, 2512/29, k.ú. Nemšová – Anna 

Mihálová  

 

     Podľa listu vlastníctva č. 1037 katastrálne územie Nemšová sú žiadatelia podieloví 

spoluvlastníci pozemkov, C KN parcely č. 698/1, 698/2 a rodinného domu so súpisným číslom 

341 (podiely sú zrejmé z listu vlastníctva, ktorý je prílohou materiálu). Ako je zrejmé 

zo snímky z katastrálnej mapy a z kópie geometrického plánu, časť rodinného domu je 

postavená na pozemku, C KN parcele č. 2512/29 o výmere 6 m2. Zároveň sú pozemky vo 

vlastníctve žiadateľov „rozdelené“ pozemkom, C KN parcelou č. 2512/28 o výmere 148 m2. 

Oba tieto pozemky, C KN parcela č. 2512/28, 2512/29 boli vytvorené na základe 

geometrického plánu č. 45403066-108/2022 z pozemku vo vlastníctve mesta, C KN parcely  

č. 2512/6 ostatná plocha o výmere 173 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 katastrálne územie 

Nemšová. V súčasnej dobe už sú na liste vlastníctva č. 1 zapísané novovytvorené pozemky, 

parcela č. 2512/28, 2512/29 podľa predloženého plánu a to z dôvodu, že rodinný dom nebol 

predmetom evidovania v katastri a mesto udelilo súhlas so zápisom geometrického plánu  

z dôvodu vybavovania dedičstva po Františkovi Mihalovi.  

 Pozemok, C KN parcela č. 2512/6 (z ktorého boli vytvorené prevádzané pozemky) patrí 

medzi pozemky tzv. Mlynského náhonu. Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej dňa 17.09.2014 

svojím uznesením č. 443 schválilo pozemky tzv. Mlynského náhonu ako prebytočný majetok 

mesta a tiež podmienky odpredaja týchto pozemkov. Pozemok, C KN parcela č. 2512/6 bola 

schválená ako prebytočný majetok spolu s ostatnými parcelami Mlynského náhonu. Kúpna 

cena na pozemky Mlynského náhonu bola schválená za zastavaný pozemok (rodinným 

domom) na 19,72 €/m2 a za pozemok využívaný ako záhrada bola cena zmenená uznesením  

č. 114 zo dňa 04.11.2015 na sumu 17 €/m2.  

Pri majetkoprávnom vyporiadaní pozemku pod rodinným domom sa postupuje podľa  

§ 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (pozemok zastavaný stavbou vo 

vlastníctve nadobúdateľa).  

V prípade predaja parcely č. 2512/28 (nie pod stavbami) je potrebné postupovať podľa 

§ 9a ods. 8 písm. e ) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. Na tomto zastupiteľstve sa schváli zámer a na ďalšom 

zastupiteľstve sa schváli samotný predaj s tým, že najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu 

je obec povinná tento zámer zverejniť.  Kúpna zmluva sa bude uzatvárať na všetky parcely až 

po schválení samotného odpredaja.  

   
V Nemšovej dňa 26.01.2023                                                   JUDr. Tatiana Hamarová 
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