
  

Mesto Nemšová                                                              7.13                                                                                                                             
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  16.05.2019 
 
K bodu :                     Zrušenie uznesenia č. 209 zo dňa 09. 11.2016, týkajúce sa odkúpenia  

   pozemku spoločnosťou RVSVV, s.r.o. 
                                                                                                    

Spracoval :                   JUDr. Tatiana Hamarová   
Schválil:                       Ján Gabriš, zástupca primátora  

Predkladá :                  JUDr. Tatiana Hamarová   

Materiál obsahuje :      Návrh uznesenia  
                                       Dôvodovú správu 

Počet výtlačkov :         19 
Rozdeľovník :              členovia MsZ  - 13 x 
                                      primátor mesta 
                                      prednostka MsÚ 
                                      MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania, živ. prostredia a kultúry                            
                            MsÚ - odd. finančné a správy mestského majetku                                      

                           MsÚ - hlavný kontrolór 
                 vedúci VPS. m. p. o. 
Dôvodová správa: 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej dňa 09.11.2016 uznesením č. 209 schválilo odkúpenie 
pozemku, E KN parcely č. 1007/2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1252, k.ú. Ľuborča vo 
vlastníctve Slovenského pozemkového fondu. Pozemok mala odkúpiť spoločnosť RVSVV, s.r.o. 
z dôvodu majetkoprávneho vyporiadania pozemku pre objekt kanalizačnej prečerpávacej stanice 
v súvislosti s projektom „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV 
Nemšová“.  
 Tento pozemok však nadobudlo do svojho vlastníctva Mesto Nemšová na základe 
Protokolu č. 04814/2015-UVOP-U00112/15.00 podľa zákona o majetku obcí z dôvodu, že 
pozemok slúži ako miestna komunikácia. V rámci realizácie projektu bola na pozemku vo 
vlastníctve mesta Nemšová zrealizovaná stavba čerpacej stanice a rozvádzača RM. Z tohto 
dôvodu požiadala spoločnosť RVSVV, s.r.o. o odkúpenie časti tohto pozemku. Uznesením        
č. 453 zo dňa 19.09.2018 bol schválený predaj parcely č. 633/4 o výmere 1 m2 do vlastníctva 
RVSVV, s.r.o. Bola uzavretá kúpna zmluva, ktorá bola zverejnená pod č. 142/2018.  
 

Prerokované :  
a) v Komisii životného prostredia a výstavby   .05.2019 ... stanovisko predloží predseda  

b) v  Komisii finančnej a správy majetku mesta  . 05.2019.... stanovisko predloží predseda  

c) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej 09.05.2019 

__________________________________________________________________________ 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e : 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 

A/  ruší 
1.) Uznesenie č. 209 zo dňa 09.11.2016, ktorým bolo schválené odkúpenie pozemku, E KN 

parcely č. 1007/2 v Ľuborči spoločnosťou RVSVV, s.r.o., Nemšová od Slovenského 
pozemkového fondu 

 
V Nemšovej dňa 16.05.2019 


