
           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  

prenajať majetok mesta Nemšová  
 

podľa § 9a ods. 9 písm.c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
- ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
 Mesto Nemšová má zámer prenajať budovu garáže so súpisným číslom 1230 na pozemku, 
C KN parcele  č. 2525/3 a pozemok, C KN parcelu č. 2525/3 ostatné plochy o výmere 148 m2, 
zapísané na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Ľuborča, obec Nemšová, okres Trenčín – 
podľa  §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného 
zreteľa – spoločnosti BONO-DEVELOPMENT, s.r.o. Mierové námestie 17, 018 51 Nová 
Dubnica, IČO: 36341070 za podmienok 
 

- nájomná zmluva na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou 
- nájomné 270 €/mesiac 
 

Zdôvodnenie prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa: 

 Ide o prenájom budovy garáže so súpisným číslom 1230 a pozemku pod garážou, C KN parcely 
č. 2525/3, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Ľuborča. Spoločnosť BONO-
DEVELOPMENT, s.r.o. má uvedené nehnuteľnosti v prenájme od roku 2010. V rokoch 2010 až 
2011 uskutočnili rekonštrukciu budovy, ktorá bola poškodená po požiari v roku 2005. 
V pôvodnej nájomnej zmluve bolo dohodnuté predkupné právo. Mesto Nemšová neplánuje uvedené 
nehnuteľnosti predať, ale sa rozhodlo pokračovať v nájme uvedených nehnuteľností s doterajším 
nájomcom za doterajších podmienok.  

 
 Zámer prenajať tieto nehnuteľnosti spoločnosti BONO-DEVELOPMENT, s.r.o. Mierové 
námestie 17, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 36341070 podľa ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona                
č. 138/1991 Zb. ako prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Nemšovej č. 233 zo dňa 14.12.2016 
 
V Nemšovej dňa 31.01.2017 
 
 
 
 
 

                                           Ing. František Bagin 
                                           primátor mesta Nemšová 

 
 
 
 
Dátum zverejnenia:01.02.2017 
Dátum zvesenia:22.02.2017 


