
1 
 

Mesto Nemšová                                                               11.3                                                                                                                              
 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
DŇA  07.11.2018 

 
K bodu :                     Odkúpenie pozemkov cyklotrasa Kľúčové - Ľuborča 
                                       
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. 
 

Prerokované :    

a) v  Komisii finančnej a správy majetku mesta 05.11.2018 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 
 
 

A/ schvaľuje 
1) Odkúpenie pozemku do podielového spoluvlastníctva mesta Nemšová: 

• C KN parcela č. 1083/2 orná pôda o výmere 331 m², vytvorená na základe 
geometrického plánu č. 45682925-23/2016 z pozemku, C KN parcely č. 1083 orná pôda 
o výmere 3051 m2, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 2502 pre katastrálne územie Ľuborča, obec Nemšová, 
okres Trenčín od vlastníka: 

- Ivan Štefánek, rod. Štefánek, nar. 29.09.1963, bytom Ľuborčianska 726/31, 91441 
Nemšová- spoluvlastnícky podiel 52232/305157 
 
za cenu 10 €/m² čo pri výmere prevádzaného pozemku 57 m2 predstavuje kúpnu cenu 
570 € 
 
 

 
 

V Nemšovej dňa 07.11.2018 
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Dôvodová správa: 

 
 K bodu :          Odkúpenie pozemkov cyklotrasa Kľúčové – Ľuborča 
 
 

 Začiatkom roka 2015 Mesto Nemšová schválilo Dokument Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Nemšová 2014-2020, súčasťou ktorého je projektový zámer 
vybudovanie cyklochodníka Kľúčové – Ľuborča. Jeden pozemok sme odkúpili v roku 2017, 
ďalšie dve kúpne zmluvy sme zaslali kupujúcim na pripomienkovanie.  
 Cyklotrasou je zabraný aj pozemok, C KN parcela č. 1083 v Ľuborči, ktorej podielový 
spoluvlastník bol nebohý Ján Štefánek, bytom Ľubočianska, ktorý zomrel v roku 1959.  
V októbri 2018 bolo právoplatne ukončené dedičské konanie. Jeden z nadobúdateľov 
dedičstva Ivan Štefánek, súhlasím s odpredajom pozemku mestu za kúpnu cenu 10 €/m2. 
S ostatnými podielovými spoluvlastníkmi pozemku prebiehajú rokovania o odpredaji 
pozemku.   

 
 
V Nemšovej dňa 02.11.2018           

                                                    JUDr. Tatiana Hamarová 
 
 
 
 


