
 

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 

nachádzajúceho v objekte bývalých „ Kasární spojovacieho vojska“ na Bzinskej ul. v Novom Meste 

nad Váhom, k. ú. Nové Mesto nad Váhom - parcela registra  C KN č. 3854/194 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 53 m², ktorá bola odčlenená Geometrickým plánom č. 029/2020 vyhotoveným 

RMG Ing. Rastislavom Miklášom, Nové Mesto nad Váhom, z pôvodnej parcely registra C KN č. 

3854/1 zastavané plochy a nádvoria, Západoslovenskej distribučnej a.s., Čulenova 6,  816 47 

Bratislava  za cenu  100 € za celú výmeru pozemku ( 53 m²). 

 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: 

         Ide o pozemok, ktorý ZsD a.s. využije na postavenie trafostanice, ktorá bude slúžiť pre rozvoj celého 

územia bývalých „Kasární spojovacieho vojska“. V tomto čase pre napojenie bytových domov, s tým, 

že trafostanica bude kapacitne zrealizovaná, aj pre budúce stavby, napr. kúpalisko. 

         Keďže sa jedná o stavbu, na vybudovaní ktorej má mesto naliehavý záujem, navrhujeme predaj 

posúdiť ako prípad hodný osobitného zreteľa a odpredať pozemok za cenu 100 € za celú výmeru 

pozemku. Takúto cenu požaduje  ZsD a.s. a je ich podmienkou odkúpenia pozemku a následnej 

realizácie stavby. 

Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku bol schválený Mestským zastupiteľstvom 

uznesením č. 172/2020-MsZ zo dňa 24. januára 2020, ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa.  

         V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov MsZ 

schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce. Navrhujeme, aby MsZ tento  prevod 

vlastníctva schválilo ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje  

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Schválenie prevodu majetku mesta bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva  dňa 

25.02.2020. 
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