M E S T O

N E M Š O V Á

ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová
č.tel: 032 /6509611, fax: 032/6598427, e- mail: primator@nemsova.sk
V súlade s § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov

Mesto Nemšová
zverejňuje

ZÁMER
zameniť majetok mesta Nemšová
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Mesto Nemšová ako podielový spoluvlastník v spoluvlastníckom podiele 1/33-ina
pozemku parc. KN-C č. 1538/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2609 m², k.ú. Stará
Turá, LV 5254 v spolupráci s Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. Trenčín
( spoluvlastník o podiele 29/33), mestami Trenčianske Teplice a Stará Turá a obcou Štvrtok
(spoluvlastníci každý v podiele 1/33) má zámer majetkovoprávne usporiadať pozemky
v katastrálnom území Stará Turá, na ktorých sú umiestnené vodárenské stavby a
zariadenia – a to podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov (ako prípad hodný osobitného zreteľa) nasledovnou zámenou
pozemkov :
Zo spoluvlastníctva Mesta Nemšová, IČO 00311812, prevod spoluvlastníckeho podielu
1/33 z pozemku parc. KN-C č. 1538/1 Diel 2 zastavané plochy a nádvoria o výmere
390 m², k.ú. Stará Turá, LV 5254, ktorý bol vytvorený z parc. KN-C č. 1538/1
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2609 m² Geometrickým plánom č.
241/2015-H-Gp-F na úpravu hranice medzi pozemkami p.č. 1538/1 a 1537/7
a to do výlučného vlastníctva Ing. Milana Ziga, bytom Bratislavská 2054/4, 91101
Trenčín
Z výlučného vlastníctva Ing. Milana Ziga, bytom Bratislavská 2054/4, 91101 Trenčín
prevod spoluvlastníckeho podielu 1/33-ina pozemku parc. KN-C č. 1537/7 Diel 4
ostatné plochy o výmere 390 m², k.ú. Stará Turá, LV 4561, ktorý bol vytvorený z parc.
KN-C č. 1537/7 ostatné plochy o celkovej výmere 1109 m² Geometrickým plánom č.
241/2015-H-Gp-F na úpravu hranice medzi pozemkami p.č. 1538/1 a 1537/7,
a to do podielového spoluvlastníctva Mesta Nemšová, IČO 00311812

Zdôvodnenie zámeny ako prípad hodný osobitného zreteľa :
Mesto Nemšová je spoluvlastník spoločného verejného vodovodu, so spoluvlastníckymi
podielmi :
• Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. ..... 29/33
• Mesto Nemšová ........................................... 1/33
• Mesto Trenčianske Teplice .......................... 1/33
• Mesto Stará Turá ........................................ 1/33
• Obec Štvrtok ............................................... 1/33
Tento spoločný verejný vodovod prechádza cez 20 katastrálnych území. Časť tohto vodovodu
v katastrálnom území Stará Turá nemá majetkovoprávne usporiadané pozemky. Predmetom
zámeny je majetkovoprávne usporiadať pozemky v katastrálnom území Stará Turá za účelom
zabezpečenia prístupovej cesty k pozemkom, na ktorých je umiestnený vodný zdroj
a následného ohradenia týchto pozemkov.
Keďže ide o majetok spoločného verejného vodovodu, predmetná zámena je schvaľovaná
ako prípad hodný osobitného zreteľa – z dôvodu verejno-prospešného účelu.

V Nemšovej dňa 12.04.2016

Ing. František Bagin
primátor mesta Nemšová
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www.nemsova.sk
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