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Mesto Nemšová                                                                    8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  15.02.2023  
 

K bodu: Žiadosť o odkúpenie časti parcely č. 2512/2, k.ú. Nemšová – Mgr. 

Zuzana Húdeková 

                                   

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 6 .02.2023 - stanovisko predloží predseda  

b) v  Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa  7 .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 

 

spracovanie materiálu na odpredaj časti pozemku, C KN parcely č. 2512/2 

v katastrálnom území Nemšová ako prípad hodný osobitného zreteľa do výlučného 

vlastníctva Mgr. Zuzany Húdekovej, vlastníčky parcely č. 191/3 a 332 po predložení 

návrhu geometrického plánu  
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Dôvodová správa 

 

 K bodu: Žiadosť o odkúpenie časti parcely č. 2512/2, k.ú. Nemšová – Mgr. Zuzana 

Húdeková 

      

Mgr. Zuzana Húdeková, bytom Hornov 11, 914 41 Nemšová podala v roku 2022 na 

mesto Nemšová žiadosť o odkúpenie časti pozemku, C KN parcely č. 2512/2 (cca o výmere 

180 m2). Pozemok, C KN parcela č. 2512/2 ostatná plocha o výmere 6766 m2, zapísaná na liste 

vlastníctva č. 1 katastrálne územie Nemšová sa nachádza na ulici Hornov a je to pozemok tzv. 

Mlynského náhonu.  

Žiadateľka je výlučnou vlastníčkou pozemkov, C KN parcely č. 191/3 a 332, medzi 

ktorými sa nachádza časť parcely, ktorú žiada odkúpiť. 

Žiadateľka podala žiadosť o odkúpenie tejto parcely opakovane. V apríli 2016 mestské 

zastupiteľstvo neschválilo odpredaj tohto pozemku s odôvodnením, že časť pozemku, ktorú 

žiada odkúpiť, je využívaná ako „prechodová komunikácia“ a je tam zrealizovaná kanalizačná 

šachta, do ktorej sú zaústené dažďové vody z ulice Hornov.  

Po podaní žiadosti v roku 2021 bolo zistené, že žiadateľka užíva časť mestského  

pozemku, C KN parcely č. 2512/2, ktorá je oplotená a je súčasťou dvora a zároveň mesto užíva 

časť pozemku vo výlučnom vlastníctve žiadateľky, parcelu č. 191/3 ako pozemok pod miestnou 

komunikáciou Hornov. Z týchto dôvodov sa prioritne vyriešila zámena „zabratých“ pozemkov 

a po schválení zámeny mestským zastupiteľstvom bola uzavretá zámenná zmluva.  Kúpnu cenu 

za pozemky Mlynského náhonu schválilo mestské zastupiteľstvo svojimi uzneseniami v roku 

2014 a 2015. Parcela č. 2512/2 nebola zaradená medzi týmito pozemkami aj keď sa jedná 

o parcelu Mlynského náhonu. Z tohto dôvodu sa zámena pozemkov v roku 2022 realizovala 

s finančným vyrovnaním v prospech mesta vo výške 50 €/m2. 

Zámenou sa vyriešilo len majetkoprávne vysporiadanie zabratých pozemkov a mestské 

zastupiteľstvo nezaujalo stanovisko k o odkúpeniu tej časti parcely č. 2512/2, ktorá rozdeľuje 

pozemky v jej vlastníctve. Ako dôvody odkúpenia uvádza, že pozemok ako komunikáciu 

nevyužíva toľko občanov ako keď tam boli potraviny, pozemok nie je osvetlený, hromadia sa 

tam odpadky, odpredajom by sa neznemožnil prístup k iným pozemkom a na záver žiada 

rovnaké zaobchádzanie ako v prípade odpredaja parcely č. 2512/30 (pozemok na ulici Hornov 

kúpili Tomáš Andel a manželka), čo považuje za podobný prípad. Podrobnosti sú uvedené 

v žiadosti, ktorá je prílohou materiálu. 

Ako uvádza vo svojej žiadosti, geometrický plán ako aj všetky ostatné náklady spojené 

s prevodom by hradila v plnej výške.  

   

V Nemšovej dňa 31.01.2023                                                   JUDr. Tatiana Hamarová 
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