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Mesto Nemšová                                                                                                                                                                                                       
 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA 
DŇA  14.12.2016 

 
K bodu :                     Odkúpenie rodinného domu so súpisným číslom 113 s pozemkom na 
    ulici SNP v Nemšovej  
                                       
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  12.2016 stanovisko predloží predseda komisie  
b) v  Komisii finančnej a správy majetku mesta 05.12.2016 stanovisko predloží predseda  
c) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej dňa 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/ schvaľuje 
1) Odkúpenie nasledovných nehnuteľností do vlastníctva mesta Nemšová: 

• Rodinného domu so súpisným číslom 113 na pozemku, C KN parcele č. 809, 
• Pozemku, C KN parcely č. 809 zastavané plochy a nádvoria o výmere 213 m² 

zapísaných na liste vlastníctva č. 769 pre katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, 
okres Trenčín od vlastníkov: 

- Malichová Anna, rod. Beňáková, nar. 23.07.1936, bytom SNP 3, 91441 Nemšová pod 
B 1- spoluvlastnícky podiel ½  

- Malich Ladislav, rod. Malich, nar. 29.06. 1960, bytom ul. Janka Palu 5/9, 91441 
Nemšová pod B 2- spoluvlastnícky podiel ¼ 

- Liptáková Eva, rod. Malichová, nar. 28.12. 1962, bytom ul. Janka Palu 12/23, 91441 
Nemšová pod B 3- spoluvlastnícky podiel ¼  
za celkovú kúpnu cenu 63 000  € (slovom šesťdesiattritisíc eur)   

 
 

V Nemšovej dňa 14.12.2016 
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Dôvodová správa: 

 
K bodu :                     Odkúpenie rodinného domu so súpisným číslom 113 s pozemkom na 
    ulici SNP v Nemšovej  
 

Odkúpenie rodinného domu so súpisným číslom 113 na pozemku, C KN parcele č. 809 a 
pozemku, C KN parcely č. 809 zastavané plochy a nádvoria o výmere 213 m², zapísaných na liste 
vlastníctva č. 769 pre katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín súvisí 
s premiestnením pošty do tejto nehnuteľnosti.  

Rodinný dom sa nachádza na ulici SNP hneď vedľa budovy kultúrneho centra Nemšová. 
Premiestnenie pošty sa má uskutočniť z dôvodu realizácie potencionálneho investičného zámeru 
vybudovania polyfunkčného objektu v budove Slovenskej pošty.  

 
V Nemšovej dňa 29.11.2016           

                                                               JUDr. Tatiana Hamarová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


