Mesto Nováky
Mestský úrad,
Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva
nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva
v Novákoch č. 420/2020 zo dňa 21.07.2020, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
•

Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok:
časť z parcely reg. C-KN č. 136/1 – ostatná plocha o výmere 3 108 m2 (evidovanej v k. ú.
Nováky, v LV č. 1, v prospech Mesta Nováky), a to o výmere cca 103 m2, z dôvodu vyriešenia
prístupu k zadnému vchodu do objektu súp. č. 112 nachádzajúcom sa na susednom pozemku parc. reg. C-KN č. 134, k. ú. Nováky, (obe vo vlastníctve žiadateľa, LV č. 2050), za podmienky
zamerania predmetného pozemku geometrickým plánom na náklady žiadateľa,
- v prospech spol. pewag Slovakia, s. r. o., IČO: 36 312 932, so sídlom 972 71 Nováky,
Fraňa Kráľa 112/2.
Dôvodom zámeru odpredaja majetku mesta podľa ustanovenia § 9a ods. (8) písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je vyriešenie prístupu k zadnému
vchodu do objektu súp. č. 112 nachádzajúcom sa na susednom pozemku - parc. reg. C-KN
č. 134, k. ú. Nováky, (obe vo vlastníctve žiadateľa, LV č. 2050), za podmienky zamerania
predmetného pozemku geometrickým plánom na náklady žiadateľa.
Pozemok bude slúžiť na naskladňovanie, vyskladňovanie materiálu a tovaru a na parkovanie
vozidla (popr. umiestnenie prístrešku), v prípade potreby si žiadateľ zabezpečí príslušné
povolenia v zmysle stavebného a cestného zákona.
Spôsob zverejnenia: web stránka mesta Nováky www.novaky.sk, úradná tabuľa mesta Nováky.
Doba zverejnenia: 20.08.2020 – 22.09.2020
V Novákoch, dňa 20.08.2020

Ing. Dušan Šimka
primátor mesta

