
           M E S T O  N E M Š O V Á  
ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová 

  
č . tel:  032/6509611, fax: 032/6598427, e-mail:  primator@nemsova.sk  

 

V súlade s § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 
Mesto Nemšová 

zverejňuje zámer  
 

prenajať majetok mesta Nemšová  
 

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

predpisov - ako prípad hodný osobitného zreteľa 

  

Mesto Nemšová má zámer prenajať: 
a)  časť pozemkov, E KN parcely č. 2508/1 ostatné plochy o výmere 688 m2, E KN parcely 

č. 2508/5 ostatné plochy o výmere 1676 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 2171, katastrálne 

územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín vo výlučnom vlastníctve mesta Nemšová   (časť 

o výmere 110 m2)   podľa § 9a ods.9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad 

hodný osobitného zreteľa Ing. Dane Krajčovičovej, bytom J. Kalinčiaka 477/5, 018 41 Dubnica 

nad Váhom   

b) časť pozemkov, E KN parcely č. 2508/1 ostatné plochy o výmere 688 m2,  E KN parcely 

č. 2508/5 ostatné plochy o výmere 1676 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 2171, katastrálne 

územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín vo výlučnom vlastníctve mesta Nemšová   (časť 
o výmere 100 m2)  podľa § 9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad 

hodný osobitného zreteľa Ing. Jozefovi Šedivému a manželke Martine, rod. Panákovej, bytom 

Soblahov 278 

Podmienky nájmu: 
- nájomná zmluva na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou 

- nájomné 0,50 €/m2/rok 

- nájomca umožní prístup prenajímateľovi z dôvodu verejnej kanalizácie 

- po skončení nájmu žiadateľ uvedie pozemok do pôvodného stavu 

 

Zdôvodnenie prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa: 

 Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že prenajímaná časť pozemku je bezprostredne 
priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia majú záujem o rozšírenie zázemia 
a tak môžu lepšie využiť nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve. 
 
 Zámer prenajať tieto pozemky podľa ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb. ako prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Nemšovej č. 37 zo dňa 28.02.2019 

  

V Nemšovej dňa 26.04.2019 

 

 

                                                             Ján Gabriš 

                                                           zástupca primátora 

 
 

 

Zverejnené na úradnej tabuli a na www.nemsova.sk od 26.04.2019 do 16.05.2019 


