
 

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 objektu na Tehelnej ul. súpis. č. 1785/42 

a pozemok pod objektom parcela registra C KN č. 1758/15 o výmere 224 m² v Novom Meste nad 

Váhom za cenu stanovenú znaleckým posudkom Ing. Igora Ištoka vo výške 62.840,-€ ( za pozemok 

pod budovou 7.840,-€ a za objekt 55.000,-€) spoločnosti RAIT, s.r.o., Hluboká ul. č. 17, 917 01 

Trnava, IČO: 44 735 421. 

 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: 

Mesto Nové Mesto nad Váhom sa zaviazalo byť súčinné pri hľadaní vhodného objektu pre potreby 

Okresného  riaditeľstva  Policajného zboru v Novom Mesta nad Váhom na umiestnenie služobných 

psov a zázemia pre psovodov, vzhľadom k tej skutočnosti, že má záujem o realizáciu 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.  

Objekt súpisné č. 1785/42 odkúpi spoločnosť RAIT, s.r.o. a prebuduje ho pre potreby služobných psov 

a zázemia pre psovodov OR PZ.  

Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku bol schválený Mestským zastupiteľstvom 

uznesením č. 90/2019-MsZ zo dňa 18. júna 2019, ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa.  

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 

10.09.2019. 
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