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Mesto Nemšová                                                                 11.3                                                                                                                             
 
 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA 
DŇA  14.12.2016 

 
K bodu :                     Zámer odpredať pozemok, C KN parcelu č. 573,5, k.ú. Trenčianska 

Závada.... Richard Pavlikovský 
                                      
Spracoval :                 JUDr. Tatiana Hamarová  
Schválil:                     Ján Gabriš – zástupca primátora       
Predkladá :                Ján Gabriš – zástupca primátora 
Materiál obsahuje :   Návrh uznesenia 
                                     Dôvodovú správu s prílohami  
 
Počet výtlačkov :        19 
Rozdeľovník :            členovia MsZ  - 13 x 
                                     primátor mesta 
                                     prednostka MsÚ 
                                     MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania,  život. prostredia a kultúry 
                                     MsÚ - odd. finančné a správy mestského majetku                                      

                         MsÚ - hlavný kontrolór 
               vedúci VPS. m. p. o. 
 
 
Prerokované :    
a)  v Komisii životného prostredia a výstavby dňa   .12.2016-stanovisko predloží predseda  
b) v  Komisii finančnej a správy majetku mesta  05.12.2016- stanovisko predloží predseda  
c) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej 07.12.2016  
 
 
N á v r h    n a    u z n e s e n i e 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej 
na základe prerokovaného materiálu 

 
A/ neschvaľuje 

1) Odpredaj pozemku, C KN parcely č. 573/5 ostatné plochy o výmere 58 m2, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 853, katastrálne územie Trenčianska Závada, obec 
Nemšová, okres Trenčín do výlučného vlastníctva Richardovi Pavlikovskému, nar. 
03.03.1975,  trvale bytom Pod Brezinou 3744/88, 91101 

 
 
 V Nemšovej dňa 14.12.2016 
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Dôvodová správa 

 
K bodu :         Zámer odpredať pozemok, C KN parcelu č. 573,5, k.ú. Trenčianska 

Závada.... Richard Pavlikovský 
 
  
 Richard Pavlikovský, bytom Pod Brezinou 3744/88, 91101 Trenčín požiadal listom 
doručeným na Mesto Nemšová dňa 26.10.2016 o odkúpenie pozemku, C KN parcely č. 573/5 
ostatné plochy o výmere 58 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 853, katastrálne územie 
Trenčianska Závada, obec Nemšová, okres Trenčín. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že tento 
pozemok je výmoľ, ukončujúci prístupovú cestu k drevenej chate a okolitým pozemkom, ktoré 
sú v jeho výlučnom vlastníctve. Pozemok plánuje spevniť a použiť ako odstavnú plochu  pre 
parkovanie a otáčanie motorových vozidiel. V súčasnosti parkuje na pozemku pozemkového 
spoločenstva Bývalí urbárnici Trenčianska Závada.  
 Pozemok, C KN parcela č. 573/5 bol vytvorený rozhodnutím Okresného úradu Trenčín, 
pozemkového a lesného odboru č. OU-TN-PLO-2016/000706-104 Nos zo dňa 17.06.2016. 
Pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č. 853 na Mesto Nemšová v podiele 1/1 a mesto nemá 
žiadne obmedzenia v nakladaní s týmto pozemkom. Parcela č. 573/5 je ukončením prístupovej 
cesty, ktorá vedie po pozemku, C KN parcele č. 573/4, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve 
členov pozemkového spoločenstva Bývalí urbárnici Trenčianska Závada a slúži ako prístupová 
komunikácia k pozemkom vo vlastníctve pána Pavlikovského.  
Po pozemku steká voda z okolitých svahov a v prípade predaja pozemku bude kupujúci 
povinný upraviť terén, aby mohla voda odtekať. 
  

V Nemšovej dňa 29.11.2016                                              
  

          
         JUDr. Tatiana Hamarová 
 

 


