
           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  

                                                                                                                          

 
ZÁMER 

odpredať majetok mesta Nemšová  
v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) zákona 258/2009 Z. z. , ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
Mesto Nemšová v súlade s  § 9a ods. 1 písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí  v znení neskorších predpisov vyhlasuje zámer na odpredaj majetku mesta :  
 
Pozemky pod garáž:  

1) parc. KN-C č. 604/26 zastavané plochy o výmere 28 m², k.ú. Nemšová, 
2) parc. KN-C č. 604/47 zastavané plochy o výmere 32 m², k.ú. Nemšová, 
3) parc. KN-C č. 604/30 zastavané plochy o výmere 20 m², k.ú. Nemšová, 
4) parc. KN-C č. 604/43 zastavané plochy o výmere 24 m², k.ú. Nemšová, 

 
Pozemok záhradka : 

1) parc. KN-C č. 604/21 zastavané plochy o výmere 235 m², k.ú. Nemšová, 
 
Všetky pozemky boli vytvorené Geometrickým plánom č. 31321704-302/2014  
vyhotoveným 05.09.2014 spoločnosťou GEODÉZIA Bratislava, a.s., prevádzka 
Trenčín, Piaristická 25, IČO 31321704, a to z pozemkov parc. KN-C č. 604/4 až 
604/25, k.ú. Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín, pozemky 604/4 až 604/25 
vedené Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor na LV č. 1  pre k.ú. Nemšová, 
vlastníctvo pozemkov v 1/1-ine 
 
Minimálna cenová ponuka : 

• Za pozemky KN-C č. 604/26, 604/47, 604/30 a 604/43 ... min. 19,72 €/m² 
• Za pozemok KN-C č. 604/21 ... min. 4,98 €/m² 

 
Podmienky odpredaja :  
1) kupujúci okrem kúpnej ceny uhradí :  

a)     poplatok za vyhotovenie geometrického plánu 10 €/parcela 
b)     správny poplatok za návrh na vklad vlastníckych práv do  vo výške 66 €, príp. 

jeho časť podľa počtu kupujúcich na kúpnej zmluve,  
2) úhrada kúpnej ceny pri podpise kúpnej zmluvy  
 
 
 



 
Ďalšie informácie :  

• odpredaj sa plánuje zrealizovať hneď po vyhodnotení cenových ponúk, ešte 
v roku 2014 

• na pozemkoch parc. KN-C č. 604/34 a KN-C č. 604/30 sa t.č. nachádzajú zvyšky 
betónového zberača na TKO, tieto si bude musieť úspešný uchádzač odstrániť na 
vlastné náklady, 

• pri odpredaji pozemku parc. KN-C č. 604/21 zastavané plochy o výmere 235 m², 
k.ú. Nemšová, zriadenie predkupného práva na obdobie 5 rokov v prospech 
predávajúceho mesta Nemšová, a to za kúpnu cenu rovnajúcu sa kúpnej cene 

 
 
Lehota na doručenie cenových ponúk : do 05.12.2014 do 12,00 hod. na adresu :  
Mestský úrad, ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová s poznámkou  „Neotvárať. 
Cenová ponuka – ulica Moravská“ . 
 
Záujemci môžu podať cenovú ponuku i na viac pozemkov, no na každý pozemok 
samostatne.  
 

 
 

V Nemšovej dňa 19.11.2014 
 
 
 
 
 

Ing. František Bagin 
primátor mesta Nemšová  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dátum zverejnenia 19.11.2014  
Dátum ukončenia  05.12.2014  

 


