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Mesto Nemšová                                                                         14.5         
 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
DŇA  19.09.2018 

 
K bodu :                 Odpredaj pozemku pod líniovou vodnou stavbou, C KN parcela             

č. 633/4, 634/6, k.ú. Nemšová.....RVSVV s.r.o. 
 
                                                                                                    
Spracoval :                    JUDr. Tatiana Hamarová  
Schválil:                        Ján Gabriš, zástupca primátora  
Predkladá :                   Ján Gabriš, zástupca primátora 
Materiál obsahuje :      Návrh uznesenia  
                                       Dôvodovú správu 
 

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  10 .09.2018 stanovisko predloží predseda komisie  

b) v  Komisii finančnej a správy majetku mesta 11 .09.2018 stanovisko predloží predseda  

c) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej dňa 12.09.2018 

_____________________________________________________________________________ 
 

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.) pozemky, C KN parcelu č. 633/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, vytvorenú 

na základe geometrického plánu č. 36315583-014-2018 z pozemku, E KN parcely           
č. 1007/2 ostatné plochy o výmere 632 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, katastrálne 
územie Ľuborča, obec Nemšová, okres Trenčín a C KN parcelu č. 634/6  zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 3 m2, vytvorenú na základe geometrického plánu               
č. 36315583-044-2018 z pozemku, E KN parcely č. 93/14 zastavané plochy o výmere 
1688 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Ľuborča, obec Nemšová, 
okres Trenčín vo výlučnom vlastníctve Mesta Nemšová 
ako prebytočný majetok Mesta Nemšová.  
 

2.) odpredaj pozemkov,  C KN parcely č. 633/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, 
vytvorenej na základe geometrického plánu č. 36315583-014-2018 z pozemku, E KN 
parcely č. 1007/2 ostatné plochy o výmere 632 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, 
katastrálne územie Ľuborča, obec Nemšová, okres Trenčín a C KN parcely č. 634/6  
zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, vytvorenej na základe geometrického 
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plánu č. 36315583-044-2018 z pozemku, E KN parcely č. 93/14 zastavané plochy 
o výmere 1688 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Ľuborča, obec 
Nemšová, okres Trenčín v podiele 1/1 do výlučného vlastníctva spoločnosti Regionálna 
vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o., Janka Palu 2/3, 91441 Nemšová  za kúpnu 
cenu  1  €/m2, čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 4 € 

 

Podmienky odpredaja :  
a) odpredaj podľa § 9a ods. 8 pís. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

(pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa- na pozemkoch je 
postavená ostatná inžinierska stavba) 

b) kúpna cena vo výške 1 €/m2, 
c) kúpnu cenu uhradí kupujúci bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti 

rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho na účet 
mestského úradu.  

d) Kupujúci je povinný uhradiť správny poplatok 66 € za návrh na vklad 
 
V Nemšovej dňa 19.09.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


