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Mesto Nemšová                                                                               12/8                                                                                                                             
 
 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA 
DŇA  11.02.2015 

 
K bodu :                     Odpredaj časti pozemku parc.  KN-C č. 2494, k.ú. Nemšová  
                                     ... Ing. Ľubomír  Fehér, Nemšová 
 
Spracoval :                  Ing. Mgr. Rudolf Vyhňár  
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 životného prostredia a výstavby ... stanovisko predloží predseda komisie 
na rokovaní MsZ  

b) v  Komisii finančnej a správy majetku mesta ... stanovisko predloží predseda 
komisie na rokovaní MsZ  

c)  na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej dňa 04.02.2015 
 
 
 
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/  neschvaľuje 
 

1) časť pozemku parc. KN-C  č. 2494 zastavané plochy o celkovej výmere 5 889 m² 
(časť vymedzená GP č. 36335924-015-14 na oddelenie pozemku p.č. 2494/6 o výmere 
57 m²),   k.ú. Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín, pozemok vedený Okresným 
úradom Trenčín, Katastrálny odbor, na LV 1 pre katastrálne územie Nemšová, 
vlastníctvo v 1/1-ine Mesto Nemšová,  ako prebytočný majetok mesta. 

 
2) odpredaj pozemku parc. KN-C č. 2494/6 zastavané plochy o výmere 57 m², k.ú. 
Nemšová,  ktorý bol odčlenený GP č. 36335924-015-14, žiadateľovi Ing. Ľubomírovi 
Fehérovi, bytom ul. Janka Palu 52/8 v Nemšovej.  



2 
 

 
 
 
B/  odporúča  

primátorovi mesta Ing. Františkovi Baginovi  
1) rokovať s vlastníkmi a spoluvlastníkmi rodinných domov súp. č. 51, 52 a 53 na ul. 

Janka Palu v Nemšovej za účelom majetkovoprávneho  pozemku parc. KN-C  č. 2494 
zastavané plochy o celkovej výmere 5 889 m², k.ú. Nemšová, vlastníctvo v 1/1-ine 
mesto Nemšová, ktorí majú z časti postavané tieto domy na tomto mestskom 
pozemku 

2) v súvislosti s užívaním časti mestského pozemku parc. KN-C  č. 2494 zastavané plochy 
o celkovej výmere 5 889 m², k.ú. Nemšová pred domami súp. č. 51 až 54 toto užívanie 
( nájom ... ) majetkovoprávne usporiadať. 

 
 
V Nemšovej dňa 11.02.2015 
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Dôvodová správa 

 
Ing. Ľubomír Fehér, bytom Janka Palu 52/8, 914 41 Nemšová si dňa 12.01.2015 podal žiadosť 
o odkúpenie časti pozemku parc. KN-C  č. 2494 zastavané plochy o celkovej výmere 5 889 m², 
k.ú. Nemšová, výlučné vlastníctvo mesta Nemšová, pozemok evidovaný na liste vlastníctva č. 1 
pre k.ú. Nemšová. Ide o časť o výmere 57 m². Pozemok žiada odkúpiť do výlučného 
vlastníctva. 
 
Dôvod žiadosti : sú uvedené v žiadosti, ktorá je prílohou k tomuto materiálu. 
 
Ďalšie informácie:  

• ide o pozemok, kde časť  o výmere 43 m² je predzáhradka a časť o výmere cca 14 m² 
(cca 1,35 x 9,9 m) je pod jeho rodinným domom ( !!! )  

• podľa geodetického merania : 
� aj susedné rodinné domy sú čiastočne postavené na tomto mestskom pozemku ... 

dom Štefánii Kubánovej a Milana Papiernika na cca 15 m², dom Štefana 
Ružičku a Branislava Puliša na cca 18 m²,  

� dom Vincenta Bajzíka je v poriadku, je postavený len na jeho pozemku 
� terasa pred pizzeriou Laguna má výmeru 60 m², pozemok je vlastníctvom mesta, 

užívajú ho nájomcovia pizzerie Laguna 
• pozemok, ktorý chce Ľubomír Fehér odkúpiť, tvorí jediný možný prístup k ich 

nehnuteľnosti (rodinný dom), 
• v súčasnej dobe tento pozemok mesto nevyužíva ani neprenajíma, je to verejné 

priestranstvo 
• v tejto časti ul. Janka Palu ( 4 domy s dĺžkou cca 60 metrov ) má mesto pozemok široký cca 

7 metrov (predzáhradky cca 4 m, chodník cca 3 m), pokračovaním ul. Janka Palu po 
smerom k železničnému priechodu mesto vlastní na pravej aj ľavej strane ul. Janka Palu len 
pozemok v šírke chodníka, teda cca 3 metre 

• o odpredaji tohto pozemku rokovalo MsZ už vo februári 2014, pozemok sa mu neodpredal 
Poznámka :  vo februári 2014 sa neriešil odpredaj pozemku pod rodinným domom – o tom sa 
nevedelo, po 6-tich mesiacoch je možné rokovať v MsZ o tej istej veci 

• pozemok pod rodinným domom je možné odpredať bez verejnej obchodnej súťaže – priamo 
Ing. Ľubomírovi Fehérovi ...  podľa § 9a ods. 8 pís. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí (zákon ani neumožňuje mestu pozemok pod jeho rodinným domom odpredať 
niekomu inému) 

• vzhľadom na uvedené je navrhnuté :  
a) majetkovoprávne usporiadať pozemky pod rodinnými domami súp. č. 51, 52 

a aj 53 (odpredajom príp. zámenou tam, kde by to bolo pre mesto výhodné) ... 
novým jedným geometrickým plánom zamerať všetky 3 budovy a pozemky im 
odpredať min. za cenu  znaleckého posudku, 

b) zvážiť využitie pozemku pred 4 domami na ul. Janka Palu súp. č. 50 až 53 ...  je tam 
parkovisko pre súkromné účely, je tam terasa, je podnikateľský zámer Ing. 
Ľubomíra Fehéra ...  

 

 
V Nemšovej dňa 04.02.2015                                                       Ing. Mgr. Rudolf Vyhňár  
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