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Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu
A/ neschvaľuje
1) pozemky
• C KN parcelu č. 77/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m², k.ú. Nemšová,
ktorý bol vytvorený Geometrickým plánom č. 45682925-108/2015 na oddelenie parciel
p.č. 73/3, 74/5, 77/6 z pozemku parc. KN-C č. 77/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere
619 m², zapísanej na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová,
okres Trenčín výlučné vlastníctvo Mesto Nemšová
a
• C KN parcelu č. 74/5 záhrady o výmere 119 m², k.ú. Nemšová,
ktorý bol vytvorený Geometrickým plánom č. 45682925-108/2015 na oddelenie parciel
p.č. 73/3, 74/5, 77/6 z pozemku parc. KN-C č. 74/1 záhrady o výmere 404 m², zapísanej na
liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín,
výlučné vlastníctvo Mesto Nemšová
ako prebytočný majetok Mesta Nemšová.
2) Odpredaj pozemkov vytvorených Geometrickým plánom č. 45682925-108/2015 na
oddelenie parciel p.č. 73/3, 74/5, 77/6
• C KN parcelu č. 77/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m², k.ú. Nemšová,
• C KN parcelu č. 74/5 záhrady o výmere 119 m², k.ú. Nemšová,
ktoré boli vytvorené z pozemkov, C KN parcely č. 77/1 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 619 m² a C KN parcely č. 74/1 záhrady o výmere 404 m², zapísaných na liste
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vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín, výlučné
vlastníctvo Mesto Nemšová
do vlastníctva žiadateľov:
- S-PLUS, s.r.o., Janka Palu 48/16, 914 41 Nemšová, IČO: 47 077 603,
- COM-PA, s.r.o., Janka Palu 29, 914 41 Nemšová, IČO: 46 340 408
- Magdaléna Mazanovská, Záhumnie 1124/11, 914 41 Nemšová
B/ o d p o r ú č a p r i m á t o r o vi mesta
po rokovaní so žiadateľmi pripraviť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva
nájom pozemkov za podmienok
- nájomná zmluva na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou
- nájomné 5 €/m2
- stavby na pozemkoch budú dočasné, do doby trvania nájomnej zmluvy
- po skončení nájmu žiadateľ uvedie pozemok do pôvodného stavu, predmetné dočasné
stavby odstráni na vlastné náklady
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Dôvodová správa
Všetci podieloví spoluvlastníci obchodno-prevádzkového objektu na ulici Janka Palu súp. č. 48
spoločnosť S-PLUS s.r.o., Janka Palu 48/16, 91441 Nemšová, spoločnosť COM-PA, s.r.o., Janka
Palu 29, 91441 Nemšová, pani Magdaléna Mazanovská, Záhumnie 1124/11, 914 41 Nemšová
požiadali listom č. j. 312/16 zo dňa 24.02.2016 o odkúpenie :
• časť z pozemku parc. KN-C č. 77/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 619 m², k.ú.
Nemšová (časť vytvorená GP 45682925-108/2015 ... parc. KN-C č. parc. KN-C č. 77/6
zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m², k.ú. Nemšová)
• časť z pozemku parc. KN-C č. 74/1 záhrady o výmere 404 m², k.ú. Nemšová (časť vytvorená
GP 45682925-108/2015 ... parc. KN-C č parc. KN-C č. 74/5 záhrady o výmere 119 m², k.ú.
Nemšová).
Svoju žiadosť odôvodnili tak, že uvedené pozemky majú záujem upraviť a využívať ako voľný
manipulačný priestor a ako parkovaciu plochu, čím by došlo k uvoľneniu parkovacej časti na C
KN parcele č. 75/4, ktorú môžu využívať občania mesta Nemšová pre svoje potreby v čase
vykonávania nákupov. Žiadatelia navrhli kúpnu cenu 18 €/m2, či pri celkovej výmere 228 m2
predstavuje 4104 €.
Ďalšie informáciu :
• Rovnakú žiadosť o odkúpenie pozemkov, C KN parciel č. 77/6, 74/5 podala 14.10.2015
spoločnosť S-PLUS s.r.o. Janka Palu 48/16, Nemšová
• O veci rokovalo mestské zastupiteľstvo dňa 04.11.2015 a uznesením č. 112 neschválilo
pozemky, C KN parcely č. 77/6, 74/5 ako prebytočný majetok a neschválilo ani ich odpredaj
• Žiadatelia neuviedli žiadne nové skutočnosti, z toho dôvodu je návrh na uznesenie ako
v novembri 2015.
V prípade, že by došlo k schváleniu odpredaja, je potrebné uviesť presne výšku spoluvlastníckych
podielov v akých by žiadatelia predmetné pozemky nadobudli.
V Nemšovej dňa 12.04.2016
JUDr. Tatiana Hamarová
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