
 

M E S T O  N E M Š O V Á 
M E S T S K Ý  Ú R A D  

ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

 
   MsÚ/6457/2021              

 

 

Mesto Nemšová 
zverejňuje 

 

ZÁMER 

 
previesť majetok mesta Nemšová  

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov - ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

 Mesto Nemšová má zámer odplatne previesť pozemok, E KN parcelu č. 2 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1671 m2,  zapísanú na liste vlastníctva č. 1, katastrálne 

územie Nemšová vo výlučnom vlastníctve mesta Nemšová podľa § 9a ods. 8 písm. e ) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa do výlučného vlastníctva Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Nemšová, Mierové 

námestie 3, 91441 Nemšová za celkovú kúpnu cenu 1 €.  

Zdôvodnenie prevodu E KN parcely č. 2 ako prípad hodný osobitného zreteľa:   

   Pozemok, E KN parcela č. 2, ktorá je predmetom prevodu, bola pôvodne zapísaná 

v pozemnoknižnej vložke č. 4 v prospech Rímskokatolíckej cirkvi v Nemšovej. V roku 2007 po 

zápise ROEP–u bola táto parcela zapísaná na list vlastníctva č. 1540 v prospech SR – 

Slovenského pozemkového fondu. Pod týmto zápisom sú uvedené tituly nadobudnutia (tzv. č. 

d. zápisy). Okresný úrad Trenčín, katastrálny odbor po prešetrení zápisov v pozemnoknižnej 

vložke zistil, že parcela č. 2 nebola predmetom uvedených nadobúdacích titulov. Mesto 

Nemšová sa stalo výlučným vlastníkom tohto pozemku na základe Protokolu č. 041814/2015-

UVOP-U00112/15.00 uzatvoreného so Slovenským pozemkových fondom v novembri 2016. 

Slovenský pozemkový fond vo svojom vyjadrení uviedol, že v rámci konania ROEP došlo 

k pochybeniu a v prípade, že sa mesto s cirkvou mimosúdne nedohodne, je potrebné cirkev 

odkázať na podanie žaloby na súd.  Z uvedených  dôvodov je navrhnutá celková kúpna cena  

1 euro.  

 Zámer previesť tento pozemok podľa ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona                   

č. 138/1991 Zb. ako prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Nemšovej č. 296 zo dňa 20.05.2021. 

V Nemšovej dňa 07. 06. 2021 

 

 

      JUDr. Miloš Mojto 

       primátor mesta Nemšová 
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