
 

Zverejnenie zámeru mesta  

previesť majetok mesta  z dôvodu hodného 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 v súlade s § 9a) ods. 8  písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer previesť majetok mesta a to pozemok parcela 

registra C KN č. 1758/16 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 480 m², ktorý bol vytvorený 

Geometrickým plánom č. 265/2022 zo dňa 06.06.2022 vyhotoveným RMG Ing. Rastislavom 

Miklášom, Ul. M. R. Štefánika 12, Nové Mesto nad Váhom,  z pôvodnej  parcely registra C KN č. 

1758/7 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, Slovenskej republike - Ministerstvu  vnútra  SR,  

Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov za cenu 60,00 €/m², čo pri výmere 480 m² činí  28.800,00 €  (slovom  

dvadsaťosemtisícosemsto eur). 

         Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku bol schválený Mestským zastupiteľstvom 

uznesením č. 493/2022-MsZ zo dňa  28. júna 2022. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: 

Slovenská republika – Ministerstvo vnútra SR v roku 2020 získala budovu súpis. č. 1785/42 

nachádzajúcu sa na Tehelnej ul. a pozemok pod objektom parcela registra C KN č. 1758/15 o výmere 

224 m²  od spoločnosti RAIT s.r.o., ktorá ju od mesta odkúpila a prebudovala pre potreby služobných 

psov a zázemia pre psovodov OR PZ za účelom zámeny za  budovu – vrátnice pri vstupe do areálu 

bývalých „ Kasární spojovacieho vojska“, v rámci riešenia investičného zámeru výstavby Predajne 

potravín LIDL P 00277 na ulici Bzinská v Novom Meste nad Váhom s príslušnou infraštruktúrou 

a hlavne okružnej križovatky na ceste II/504.  

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Novom Mesta nad Váhom má na základe uznesenia 

Mestského zastupiteľstva č. 199/2020- MsZ zo dňa 26. mája 2020 t. č. prenajatý pozemok pre potreby 

oddelenia služobnej kynológie, ktorý slúži ako vstup, vjazd do garáže, prístup k žumpe a na ochranu 

majetku vo vlastníctve štátu. Ich zámerom bolo už v čase prenájmu si  tento prenajatý pozemok 

odkúpiť, ale vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov to nebolo možné, preto si  pozemok 

prenajali za symbolické 1€/rok.  

         Pre potreby zabezpečenia ochrany majetku štátu si  chcú pozemok a budovu oplotiť a tak si chrániť 

majetok im zverený. Z uvedeného dôvodu žiadajú odkúpiť prenajatý pozemok.    

 

Zámer previesť majetok týmto spôsobom sa zverejňuje  na dobu 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 

13.09.2022.                                                                                              

 

                                                                      Ing. Jozef Trstenský, v. r.    

                                                                       primátor mesta 
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