
  

 

Mesto Nemšová                                                             10 .4                                                                                                                             
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  27.06.2019 
 
K bodu :            Zrušenie uznesenia č. 67 zo dňa 16. 05.2019 , ktorým bol schválený 

odpredaj pozemkov Jozefovi Kiačikovi a manželke 
                                                                                                    

Spracoval :                   JUDr. Tatiana Hamarová   
Schválil:                       Ján Gabriš, zástupca primátora  

Predkladá :                  JUDr. Tatiana Hamarová   

Materiál obsahuje :      Návrh uznesenia  
                                       Dôvodovú správu 
 

Počet výtlačkov :         19 
Rozdeľovník :              členovia MsZ  - 13 x 
                                      primátor mesta 
                                      prednostka MsÚ 
                                      MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania, živ. prostredia a kultúry                            
                            MsÚ - odd. finančné a správy mestského majetku                                      

                           MsÚ - hlavný kontrolór 
                 vedúci VPS. m. p. o. 
Dôvodová správa: 
 Na základe žiadosti pána Kiačika s manželkou, bytom Za Soľnou 1078/39, Nemšová bol 
na mestské zastupiteľstvo v máj 2019 pripravený materiál na odpredaj pozemkov. Išlo o parcely        
č. 2516/53 a 2516/54, k vytvoreniu ktorých došlo po zameraní stavieb vo vlastníctve žiadateľa 
a o parcelu č. 2516/55, ktorej predaj sa uskutočňoval ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
Celková výmera pozemkov bola 115 m2.  Na mestskom zastupiteľstve dňa 16. 05.2019 bol 
uznesením č. 67 schválený predaj C KN parcely č. 2516/53, 2516/54 (pozemky pod stavbami) a 
zámer predať pozemok, C KN parcelu č. 2516/55. Všetky odpredávané pozemky boli vytvorené 
geometrickým plánom z parcely č. 2516/10, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, k.ú. Nemšová. Na 
zastupiteľstvo dňa 27.06.2019 bol pripravený materiál, kde sa mal schváliť predaj parcely           
č. 2516/55 a potom bolo možné uzatvoriť kúpnu zmluvu. 
 Dňa 21.06.2019 sa na mestský úrad dostavil pán Kiačik, ktorý uviedol, že geometrické 
plány podľa jeho vyjadrenia nie sú správne, pozemky dal zamerať inej geodetickej spoločnosti a  
uvedený odpredaj na základe predložených geometrických plánov žiada zrušiť.  
__________________________________________________________________________ 

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 

 
Uznesenie č. 67 zo dňa 16.05.2019,   ktorým bol schválený odpredaj pozemkov pod stavbami,  
C KN parcely č. 2516/53, 2516/54  a zámer odpredať pozemok, C KN parcelu č. 2516/55 
v katastrálnom území Nemšová podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí Jozefovi 
Kiačikovi a manželke, bytom Za Soľnou 1078/39, Nemšová  

 
 V Nemšovej dňa 27.06.2019 
 



  

 
 
 
 
 


