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Mesto Nemšová

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 09.11.2016
K bodu :

Žiadosť o odkúpenie pozemku ... Andrej Pavlačka, k.ú
Trenčianska Závada

Spracoval :
Schválil:
Predkladá :
Materiál obsahuje :

JUDr. Tatiana Hamarová
Ján Gabriš – zástupca primátora
Ján Gabriš – zástupca primátora
Návrh uznesenia
Dôvodovú správu s prílohami

Počet výtlačkov :
Rozdeľovník :

19
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.

Prerokované :
a) v Komisii životného prostredia a výstavby dňa .11.2016-stanovisko predloží predseda
b) v Komisii finančnej a správy majetku mesta .11.2016- stanovisko predloží predseda
c) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej 02.11.2016

Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej
na základe prerokovaného materiálu
A/ schvaľuje
1) pozemok, C KN parcelu č. 2 trvalé trávne porasty o výmere 1265 m2, zapísanú na
liste vlastníctva č. 1 katastrálne územie Trenčianska Závada, obec Nemšová, okres
Trenčín
ako prebytočný majetok mesta
2) zámer mesta Nemšová odpredať pozemok, C KN parcelu č. 2 trvalé trávne porasty
o výmere 1265 m2, zapísanú na liste vlastníctva č. 1 katastrálne územie Trenčianska
Závada, obec Nemšová, okres Trenčín formou verejnej obchodnej súťaže podľa § 9a
ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
3) Súťažné podmienky na obchodnú verejnú súťaž : „Predaj pozemku, C KN parcely č. 2
v Trenčianskej Závade“
V Nemšovej dňa 09.11.2016
1

Dôvodová správa
K bodu : Žiadosť o odkúpenie pozemku ... Andrej Pavlačka, k.ú Trenčianska Závada
•

Andrej Pavlačka, bytom Podhorská 13, 91441 Nemšová podal dňa 16.09.2016 žiadosť
o odkúpenie pozemku, C KN parcely č. 2 trvalé trávne porasty o výmere 1265 m2,
katastrálne územie Trenčianska Závada. Pozemok žiada odkúpiť z dôvodu, že tam
má v pláne postaviť rodinný dom pre syna a jeho manželku.
• Pozemok sa nachádza hneď na začiatku Trenčianskej Závady, za budovou bývalej školy
• Mesto pozemok v súčasnosti nevyužíva
• Prístup po pozemku, C KN parcele č. 4/1, 4/2, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Nemšová
• V prípade schválenia odpredaja by bolo možné pozemok predávať podľa zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ...vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, príp.
schválením prevodu priamym predajom, kedy uvedieme výšku minimálnej ceny –
prihlásiť sa môže ktokoľvek - o víťazovi rozhodne komisia a schváli ho mestské
zastupiteľstvo.

V Nemšovej, dňa 21.10.2016
JUDr. Tatiana Hamarová
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