
Mesto  Nemšová 
Mestský úrad, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

________________________________________________________________________________ 
                                                                              
                                     

ZÁMER 
prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu. 

 
Mesto Nemšová v súlade s  § 9a ods. 9  a § 9a ods. 1 písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí   v znení neskorších predpisov 

 
vyhlasuje zámer 

na dočasné užívanie nasledovného majetku mesta Nemšová formou nájmu : 
 

1) parc. KN-C č. 771/23 zastavané plochy o celkovej výmere 5483 m², k.ú. Nemšová, 
list vlastníctva (LV) č. 1 ... časť pozemku o výmere 230 m² - prenájom podľa § 9a ods. 
1 písm. c/ a ods. 9 zákona o majetku obcí (priamy nájom) za cenu min. 0,10 € /m²/ rok, 
nájom na dobu neurčitú od 01.01.2014, 
 

2) parc. KN-C č. 771/33 zastavané plochy o celkovej výmere 448 m², k.ú. Nemšová,  list 
vlastníctva (LV) č. 1... časť pozemku o výmere 350 m²  - prenájom podľa § 9a ods. 
1 písm. c/ a ods. 9 zákona o majetku obcí (priamy nájom) za cenu min. 0,10 € /m²/rok, 
nájom na dobu neurčitú od 01.01.2014, 

 
3) parc. KN-C č. 1620 záhrady o výmere 490 m², k.ú. Ľuborča,  list vlastníctva (LV) č. 

2106 ... prenájom celého pozemku podľa § 9a ods. 1 písm. c/ a ods. 9 zákona o majetku 
obcí (priamy nájom) za cenu min. 0,10 € /m²/rok, nájom na dobu neurčitú od 
01.01.2014. 

 
 

Lehota na doručenie cenových ponúk : do 30.11.2013. 
Účel nájmu : ovocinárstvo a záhradkárstvo ... prenájom nie je určený na podnikateľské účely. 
 
Záujemcovia o prenájom predmetných pozemkov doručia ( osobne alebo poštou ) svoje písomné 
žiadosti o prenájom s uvedením cenovej ponuky  v zalepenej obálke s poznámkou „Neotvárať : 
Zámer prenájom“  na adresu: Mestský úrad, ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová.  
 
Kritériá pre vyhodnotenie cenových ponúk  : ponúkaná výška nájmu, spôsob užívania pozemkov... 
 
Vyhlasovateľ zámeru si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky. Vyhodnotenie sa uskutoční 
v sídle Mestského úradu v Nemšovej do 10 dní  po uplynutí lehoty na zasielanie ponúk. 
 
V Nemšovej dňa 13.11.2013 
 
 
 
 

Ing. František Bagin 
primátor mesta Nemšová 


