
 

M E S T O  N E M Š O V Á 
ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

 
   MsÚ/8400/2022              

 

 

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 odpredať pozemky, C KN parcelu č. 2490/19 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 14 m2, C KN parcelu č. 2512/30 ostatná plocha o výmere  

304 m2, C KN parcelu č. 2488/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2, vytvorené 

geometrickým plánom č. 45682925-37/2022 z pozemkov, C KN parcely č. 2490/1, 2512/15, 

2488/1, zapísaných na liste vlastníctva  č. 1, katastrálne územie Nemšová ako prípad hodný 

osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva Tomášovi Andelovi a manželke Mgr. Jane 

Andelovej, rod. Belkovej za kúpnu cenu 50 €/m2, čo predstavuje celkovú kúpnu cenu   

16 350 €.                                                                            
Všetky náklady spojené s prevodom pozemkov hradia kupujúci  

  Zdôvodnenie odpredaja parcely č. 2490/19, 2512/30, 2488/4 ako prípad hodný osobitného zreteľa :   

 Odpredávané pozemky sa nachádzajú na ulici Hornov  v katastrálnom území 

Nemšová. Časť týchto pozemkov  bezprostredne susedí s parcelou č. 346, ktorú kupujúci 

nadobudli do svojho vlastníctva. Na C KN parcelu č. 2512/30 je v prospech vlastníkov tejto 

parcely zriadené vecné bremeno, ktoré spočíva okrem iného v zabezpečení prístupu k parcele 

č. 346. Toto vecné bremeno predajom pozemku zanikne. Predajom pozemkov nedôjde 

k obmedzeniu prístupu na okolité pozemky. 

 

 Zámer predať tieto pozemky podľa ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona                   

č. 138/1991 Zb. ako prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Nemšovej č. 472 zo dňa 22.09.2022. 

 

V Nemšovej dňa 04.10.2022 

 

 

      JUDr. Miloš Mojto 

       primátor mesta Nemšová 
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