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Mesto Nemšová                                                               14.10                                                                                                                              
 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
DŇA  19.09.2018 

 
K bodu :       Zrušenie uznesenia č. 372 zo dňa 28.02.2018 a uznesenia č. 392 zo dňa      

02.05.2018 
                                                    
Spracoval :                 JUDr. Tatiana Hamarová  
Schválil:                     Ján Gabriš – zástupca primátora       
Predkladá :                Ján Gabriš – zástupca primátora 
Materiál obsahuje :   Návrh uznesenia 
                                     Dôvodovú správu s prílohami  
Počet výtlačkov :        19 
Rozdeľovník :            členovia MsZ  - 13 x 
                                     primátor mesta 
                                     prednostka MsÚ 
                                     MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania,  život. prostredia a kultúry 
                                     MsÚ - odd. finančné a správy mestského majetku                                      

                         MsÚ - hlavný kontrolór 
               vedúci VPS. m. p. o. 
 
Dôvodová správa: Mestské zastupiteľstvo dňa 28.02.2018 uznesením č. 372 schválilo zámer 
odpredať pozemky, C KN parcely č. 320/4-10, k.ú. Kľúčové podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona    
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  – ako prípad hodný osobitného zreteľa. Uznesením č. 392 zo dňa 
02.05.2018 bol schválený samotný odpredaj týchto pozemkov. Bola stanovená kúpna cena          
30 €/m2. Žiadateľom bol v júli 2018 zaslaný list, aby sa k odpredaju pozemkov písomne vyjadrili 
do 24.08.2018. V prípade, že sa nevyjadria v tomto termíne, bude to mesto považovať za 
nezáujem o odkúpenie pozemkov a prehodnotí platnosť schválených uznesení. V termíne sa 
vyjadrila iba pani Agáta Koníčková, ktorá uviedla, že nemá záujem z dôvodu neadekvátne vysokej 
ceny za m2. Z tohto dôvodu navrhujeme zrušiť prijaté uznesenia. 
   
Prerokované :    

a)  v Komisii životného prostredia a výstavby  10 .09.2018 stanovisko predloží predseda komisie   

b) v  Komisii finančnej a správy majetku mesta 11 .09.2018 stanovisko predloží predseda  

c) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej dňa 12.09.2018  

_______________________________________________________________________________ 

 

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

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
 

 A/  ruší 
1. Uznesenie mestského zastupiteľstva v Nemšovej č. 372 zo dňa 28. 02.2018 a uznesenie 

mestského zastupiteľstva v Nemšovej č. 392 zo dňa 02.05.2018 ktorými bol schválený 
zámer odpredaja ako aj samotný odpredaj pozemkov, C KN parcely č. 320/4-10 na 
Slnečnej ulici v katastrálnom území Kľúčové  
 

  
V Nemšovej dňa 19.09.2018 
 


