
 

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, o ktorom MsZ 

rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a to pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Nové 

Mesto nad Váhom, na Ul. M. R. Štefánika zameraného Geometrickým plánom č. 43580718-S-Gs-F-

369/2017, ako časti parcely registra C KN č. 4542/1  ostatné plochy, označené  ako: 

        - diel 1 o výmere 203 m², ktorý sa pričleňuje k parcele č. 4542/5 zastavané plochy a nádvoria a 

        - diel 2 o výmere 4 m², ktorý sa pričleňuje k parcele č. 4542/2 zastavané plochy a nádvoria, 

         pani MUDr. Vilme Šorfovej, rod. Šipoldovej, nar. 04.10.1954, RČ: 546004/2192, bytom Tematínska 

ul.1996/13, Nové Mesto nad Váhom za cenu 100 €/m², čo činí 20 700 €. 

Cena bola stanovená Znaleckým posudkom č. 151/2020 zo dňa 18.6.2020 vypracovaným znalcom  

Ing. Igorom Ištokom. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: 

MUDr. Šorfová je vlastníčkou stavby Zdravotnícke zariadenie súpis. č. 2448. Predložila žiadosť 

o odkúpenie hore uvedeného pozemku, ktorú zdôvodnila potrebou vytvorenia priestoru pre rozšírenie 

poskytovania zdravotnej starostlivosti pre občanov mesta a regiónu, t. z. rozšírenie jestvujúceho 

zdravotníckeho zariadenia ( aktuálne sa v objekte nachádza kožná ambulancia a lekáreň Vo vilke) 

a oplotením by chránila objekt pred vandalmi. Táto časť pozemku je pre mesto nevyužiteľná. 

Rozšírenie priestoru zlepší a rozšíri štruktúru poskytovaných zdravotníckych služieb v tejto lokalite 

mesta, preto sa navrhuje schváliť tento prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, ako prevod 

majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov. 

Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku bol schválený Mestským zastupiteľstvom 

uznesením č. 221/2020-MsZ zo dňa 07. júla 2020, ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa.  

Zámer previesť majetok týmto spôsobom bol zverejnený 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 

08.09.2020. 
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