
 

Zverejnenie zámeru mesta  

previesť majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  § 9a) ods. 8  písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

          Mesto Nové Mesto nad Váhom  podľa  § 9a) ods. 8  písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov a  podľa čl.7  bod 8 písm. e) Zásad hospodárenia s majetkom mesta 

zverejňuje svoj zámer previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to pozemku 

parcela registra E KN č. 2159/1 orná pôda o výmere 17 m² nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad 

Váhom, smer na Čachtice v blízkosti záhradkovej osady  p. Ľuboslavovi Habdákovi,  bytom  Trenčín. 

         Pozemok  sa navrhuje odpredať za cenu  3,- €/m², čo pri výmere 17 m² činí  51,- €. Cena bola 

stanovená podľa Odbornej mienky č. 3 zo dňa 6.2.2019 znalca v obore stavebníctva Ing. Igora Ištoka. 

         Odôvodnenie osobitného zreteľa: 

         Pán Habdák tento pozemok o malej výmere dlhodobo užíva s tým že predpokladal, že patrí do 

pozemkov, ktoré sú v jeho vlastníctve. Až následne zistil, že je vo vlastníctve mesta. Pán Habdák je 

vlastníkom susediacich pozemkov. Pozemok o ktorý má záujem je v jeho oplotenom areáli, nie je 

prístupný iným osobám.  

         Pán Habdák  má záujem usporiadať si stav užívací so stavom právnym. Pre mesto je pozemok 

nevyužiteľný, preto sa navrhuje jeho odpredanie. 

         Vzhľadom k neprístupnosti k pozemku a k lokalite,  pozemok  sa navrhuje odpredať za uvedenú cenu, 

t.j. 3,- €/m². 

          

         Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku bol schválený Mestským zastupiteľstvom 

uznesením č. 20/2019-MsZ zo dňa 26. februára 2019 ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Zámer previesť majetok týmto spôsobom sa zverejňuje na 15 dní pred schvaľovaním prevodu 

Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.  

 

Schválenie prevodu majetku mesta bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva  dňa 

30.04.2019. 
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