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Mesto Nemšová

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 28.02.2018
K bodu :

Zámer odpredať pozemok, C KN parcelu č. 3/2, kat. územie
Trenčianska Závada......Matej Bagin

Spracoval :
Schválil:
Predkladá :
Materiál obsahuje :

JUDr. Tatiana Hamarová
Ján Gabriš – zástupca primátora
Ján Gabriš – zástupca primátora
Návrh uznesenia
Dôvodovú správu s prílohami
19
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.

Počet výtlačkov :
Rozdeľovník :

Prerokované :
a) v Komisii životného prostredia a výstavby dňa 19 .02.2018-stanovisko predloží predseda
b) v Komisii finančnej a správy majetku mesta 19 .02.2018- stanovisko predloží predseda
c) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej 21.02.2018
Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu
A/neschvaľuje
1. pozemok, C KN parcelu č. 3/2 trvalé trávne porasty o výmere 19 m2, vytvorenú
geometrickým plánom č. 45682925-19/2018 z pozemku, EKN parcely č. 67/24
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1455 m2 , zapísanej na liste vlastníctva č. 458,
katastrálne územie Trenčianska Závada, vo výlučnom vlastníctve mesta Nemšová
ako prebytočný majetok Mesta Nemšová
2. odpredaj
pozemku, C KN parcely č. 3/2 trvalé trávne porasty o výmere 19 m2, vytvorenú
geometrickým plánom č. 45682925-19/2018 z pozemku, EKN parcely č. 67/24
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1455 m2 , zapísanej na liste vlastníctva č. 458,
katastrálne územie Trenčianska Závada, obec Nemšová, okres Trenčín podľa § 9a ods.
8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa
do výlučného vlastníctva Matejovi Baginovi, bytom Šidlíkové 4, 91441 Nemšová
z dôvodu, že na pozemok, E KN parcelu č. 67/24, z ktorej je C KN parcela č. 3/2
vytvorená, bolo uznesením č. 360 zo dňa 13.12.2017 zriadené vecné bremeno, ktoré
spočíva v práve prechodu a prejazdu v prospech žiadateľa

V Nemšovej dňa 28.02.2018
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DÔVODOVÁ SPRÁVA
K bodu :

Zámer odpredať pozemok, C KN parcelu č. 3/2, kat. územie Trenčianska
Závada......Matej Bagin

Dňa 02.02.2018 požiadal Matej Bagin, bytom Šidlíkové 4, 91441 Nemšová
o odkúpenie pozemku, C K parcely č. 3/2 trvalé trávne porasty o výmere 19 m2 vytvorenej na
základe geometrického plánu č. 45682925-19/2018 z pozemku, E KN parcely č. 67/24
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1455 m2, zapísanej na liste vlastníctva
č. 458,
katastrálne územie Trenčianska Závada, obec Nemšová, okres Trenčín. Uvedené pozemky
žiada odkúpiť z dôvodu zabezpečenia lepšieho prístupu na jeho pozemky.
Matej Bagin je v podiele 3321/3450 podielovým spoluvlastníkom pozemkov, C KN
parcely č. 449/37 ostatné plochy o výmere 108 m2, C KN parcely č. 449/44 trvalé trávne
porasty o výmere 1227 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 1053, kat. územie Trenčianska
Závada a v podiele 3321/6900 podielovým spoluvlastníkom pozemku, C KN parcely č. 449/46
trvalé trávne porasty o výmere 132 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1054, kat. územie
Trenčianska Závada. Pozemky žiadateľa sa nachádzajú na začiatku Trenčianskej Závady, za
budovou bývalej školy.
Na mestskom zastupiteľstve dňa 13.12.2017 bolo prijaté uznesenie č. 360, ktorým bolo
schválené zriadenie vecného bremena na pozemky, C KN parcelu č. 4/1 a E KN parcelu
č. 67/24 v prospech vlastníkov pozemkov, C KN parcely č. 449/37, 449/44, 449/45, 449/46
(vlastníkmi sú Stanislav Prílesan s manželkou a Matej Bagin).
Toto vecné bremeno okrem iného spočíva v práve prechodu a prejazdu cez pozemky,
C KN parcelu č. 4/1 a E KN parcelu č. 67/24 (ktorej súčasťou je navrhovaná novovytvorená C
KN parcela č. 3/2).
V Nemšovej dňa 07.02.2018
JUDr. Tatiana Hamarová
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