MESTO Nové Mesto nad Váhom
Mestský úrad
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 to
zámenu pozemkov medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a SAFE SYSTEMS, s.r.o.,
Kuzmányho 446/3, Nové Mesto nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
SAFE SYSTEMS, s.r.o., Kuzmányho 446/3, Nové Mesto nad Váhom je vlastníkom
nehnuteľnosti pozemku parcela registra C KN č. 3673/1 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 637 m², k. ú. Nové Mesto nad Váhom, ktorého časť zameraná geometrickým
plánom č. 29/2017 zo dňa 13.07.2017 ako parcela registra C KN č. 3673/8 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 56 m² sa zamieňa za pozemok parcela registra C KN č. 3673/9 zastavané
plocha a nádvoria o výmere 56 m² , ktorá bola vytvorená z pôvodnej parcely registra C KN č.
3673/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 206 m² vo vlastníctve mesta.
Ani jedna zo zmluvných strán nebude druhej strane nič doplácať, nakoľko hodnota pozemkov
je rovnaká.
Odôvodnenie
Mesto Nové Mesto nad Váhom plánuje na pozemku parcela č. 3674/5 vybudovať prístupovú
komunikáciu a na tento účel má zriadené vecné bremeno od vlastníka pozemku
Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne. Vzhľadom k tej skutočnosti, že priestorové
podmienky parcely č. 3674/5 sú nepostačujúce, mesto má záujem získať od vlastníka časť
pozemku označeného ako parcela č. 3673/8 vo vlastníctve SAFE SYSTEMS, s.r.o.
Spoločnosť SAFE SYSTEMS, s.r.o. je vlastníkom nehnuteľnosti parcela č. 3672 a parcela č.
3673/1. Vstup do objektu má situovaný z pozemku parcela č. 3673/3 vo vlastníctve mesta a za
účelom usporiadania si svojich vlastníckych práv k vstupu do objektu má spoločnosť záujem
o predmetnú zámenu pozemkov..
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
31.10.2017.
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