
 

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 C KN č. 4915/18 ostatné plochy o výmere 178 m² nachádzajúceho sa v rekreačnej 

oblasti Zelená voda, v k. ú. Nové Mesto nad Váhom  p. Milanovi Bublavému a manželke Eve 

Bublavej, obaja bytom Častkovce. 

          Pozemok sa navrhuje odpredať za cenu  stanovenú podľa Znaleckého posudku č. 10/2019 zo dňa 

6.2.2019 vyhotoveného Ing. Igorom Ištokom vo výške 12.500,-€ ( 69,99 €/m²). 

         Odôvodnenie osobitného zreteľa: 

 

Pán Bublavý s manželkou odkúpili rekreačnú chatku na Zelenej vode. Chata je situovaná pri vode 

a medzi pozemkom v ich vlastníctve a vodou sa nachádza pozemok vo vlastníctve mesta. Pozemok je 

pre mesto nevyužiteľný bez prístupu. 

Nakoľko väčšina vlastníkov chát v tejto časti pri vode má odkúpené pozemky až po vodu  

( neodpredávalo ich mesto), navrhujeme žiadosti vyhovieť. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o priľahlý 

pozemok k ich rekreačnej chate, nie je možné ho predávať inému, ako vlastníkom chaty, navrhujeme 

predaj posúdiť ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

         

         Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku bol schválený Mestským zastupiteľstvom 

uznesením č. 21/2019-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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