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
previesť 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 má zámer v rámci majetkoprávneho usporiadania mestských pozemkov –
tzv. Mlynského náhonu previesť (prevod formou odpredaja) pozemky vytvorené na základe
geometrického plánu č. 45682925-113/2015 a to:
1. C KN parcelu č. 4694/3 ostatné plochy o výmere 67 m2, vytvorená z pozemku, C KN
parcely č. 4694 ostatné plochy o výmere 321 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 3713,
katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín, do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov Ing. Dušanovi Lobotkovi a Ing. Marte Lobotkovej, obaja
trvale bytom Inovecká 3, Trenčín
2. C KN parcelu č. 2514/22 ostatné plochy o výmere 99 m2, vytvorená z pozemku, C KN
parcely č. 2514/2 ostatné plochy o výmere 1271 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1,
katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov Ladislavovi Amrichovi a Anne Amrichovej, obaja bytom
Sklárska 8, Nemšová
3. C KN parcelu č. 2514/23 ostatné plochy o výmere 90 m2, vytvorená z pozemku, C KN
parcely č. 2514/2 ostatné plochy o výmere 1271 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1,
katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín, v spoluvlastníckom podiele ½
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Jurajovi Krištofovičovi a Darine
Krištofovičovej, obaja bytom Šidlíkove 37, Nemšová a v spoluvlastníckom podiele ½ Ing.
Jánovi Šimkovi, bytom Šidlíkove 37, Nemšová za podmienok:
• odpredaj v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov – ako prípad hodný osobitného zreteľa
• kúpna cena: 17 €/m2
• odpredaj do výlučného vlastníctva
• kupujúci uhradia správny poplatok (resp. jeho časť) za návrh na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností a pomernú časť nákladov za vyhotovenie geometrického plánu

Zdôvodnenie odpredaja ako prípad hodný osobitného zreteľa:
Pozemok tzv. Mlynského náhonu bol v minulosti potok s množstvom ramien, ktorý
prechádzal cez Nemšovú. Postupne sa voda z potoka stratila a dnes z neho ostali len korytá – časť
je zastavaná, zasypaná, časť sú záhradky, skládky odpadov, časť je odpredaná, na časti sú
postavené komunikácie.... Mesto nemá možnosť tieto pozemky využiť v rámci samosprávnych
činností, tieto pozemky sa z veľkej časti nachádzajú vnútri súkromných pozemkov, majú šírku len 2
až 4 metre, sú oplotené a dlhodobo užívané, so súkromnými pozemkami tvoria celok a odpredajom
iným záujemcom by mesto poškodilo terajších užívateľov. Z týchto dôvodov je zámer tieto pozemky
odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa.
V Nemšovej dňa 05.02.2016

Ing. František Bagin
primátor mesta Nemšová

Zverejnené na www.nemsova.sk od 05.02.2016 do24.02.2016

