
 

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 a to zámenu pozemkov vo vlastníctve 

spoločnosti  Danucem Slovensko a.s. za  pozemok vo vlastníctve  Mesta Nové Mesto nad Váhom,  ako 

prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov.  

a) Danucem Slovensko a.s. je vlastníkom nehnuteľného majetku parcela registra C KN č. 5109/1 druh 

pozemku vodná plocha o výmere 62 087 m², evidovaného Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom 

na LV č. 753,  okres Nové Mesto nad Váhom,  mesto Nové Mesto nad Váhom,  k. ú. Nové Mesto nad 

Váhom v podiele 1/1. 

Geometrickým plánom č. 34490574-14/2022  boli z pôvodnej parcely č. 5109/1 vytvorené pozemky: 

- parcela registra C KN č. 5109/1 vodná plocha o výmere 57 101m²  

- parcela registra C KN č. 5109/14 vodná plocha o výmere 118 m² 

- parcela registra C KN č. 5109/22 vodná plocha o výmere 85 m² 

- parcela registra C KN č. 5109/29 vodná plocha o výmere  56 m² 

- parcela registra C KN č. 5109/35 vodná plocha o výmere 109 m². 

 

b) Mesto Nové Mesto nad Váhom je vlastníkom nehnuteľného majetku - pozemku nachádzajúceho  

sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v meste Nové Mesto nad Váhom, v k. ú. Nové Mesto nad 

Váhom: 

- novovytvorená parcela registra C KN č. 4915/95 ostatná plocha o výmere 319 m², ktorá bola 

odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN č. 4915/1 druh pozemku ostatná plocha Geometrickým 

plánom č. 270/2022 zo dňa 13.06.2022. 

 

Predmetom zámeny budú nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti Danucem Slovensko a.s.  

špecifikované v bode a) za nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta špecifikované v bode b) . 

Nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti Danucem Slovensko a.s. slúžia ako prístup k jazeru chatárom 

a rekreantom z vnútornej časti chatovej oblasti a tiež na zabezpečenie prístupu pre vozidlá Hasičského 

a záchranného zboru a vodná plocha  parcela  č. 5109/1 má veľký význam pre výkon práva rybolovu 

a tiež význam pre budúce využitie Zelenej vody. 

Za uvedené pozemky požadujú parcelu č. 4915/95 ostatná plocha o výmere 319 m². 

 

         Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku bol schválený Mestským zastupiteľstvom 

uznesením č. 497/2022-MsZ zo dňa  28. júna 2022, 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 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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