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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  22.09.2022  
 

K bodu: Zriadenie vecného bremena v prospech Základná škola Nemšová, 

Spojená katolícka škola, Nemšová – projekt Obnova športového 

areálu pri ZŠ v meste Nemšová 

                                   
Spracoval:  JUDr. Tatiana Hamarová  

Schválil:   Ing. Rudolf  Kúkel, PhD.    

Predkladá:  JUDr. Tatiana Hamarová 

Materiál obsahuje: Návrh uznesenia 

Dôvodovú správu s prílohami 

Počet výtlačkov: 21 

Rozdeľovník:  členovia MsZ - 13x 

primátor mesta 

prednosta MsÚ 

MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania,  život. prostredia a kultúry 

MsÚ - odd. finančné a správy mestského majetku 

   MsÚ - odd. výstavby 

MsÚ - hlavný kontrolór 

MsÚ - archív 

  vedúci VPS. m. p. o. 

 

Prerokované :    

a)  v Komisii životného prostredia a výstavby dňa 12.09.2022 - stanovisko predloží predseda  

b) v  Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa 13.09.2022- stanovisko predloží predseda 

  

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

schvaľuje 

 

v súlade s článkom 11 ods. 1 VZN Mesta Nemšová č. 04/2012 – Zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom Mesta Nemšová zriadenie bezodplatného časovo obmedzeného 

vecného bremena v súvislosti s realizáciou projektu: Obnova športového areálu pri ZŠ 

v meste Nemšová na pozemok, C KN parcelu č. 969/5 ostatná plocha o výmere 4077 m2, 

vytvorenú na základe geometrického plánu č. 45403066-171/2022 z pozemkov, C KN 

parcely č. 969/1, 14/5 zapísaných na liste vlastníctva č. 1, v katastrálnom území Nemšová 

v prospech: 

 

Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová 

Katolícka spojená škola, Školská 9, Nemšová 

 

Vecné bremeno „in personam“ spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť 

na predmetných pozemkoch užívanie športovej infraštruktúry vybudovanej v rámci  projektu 

Obnova športového areálu pri ZŠ v meste Nemšová na účely organizácie športového 
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podujatia, súťaže, stretnutia, turnaja, pretekov alebo iného podujatia spojeného s pohybovo-

rekreačnou aktivitou fyzických osôb  oblasti telesnej kultúry (v rozsahu najmenej 2 

podujatia ročne, pričom dĺžka jedného podujatia nesmie presiahnuť 3 kalendárne dni)  

 

Podmienky zriadenia vecného bremena: 

- všetky náklady súvisiace so zriadením vecného bremena uhradí povinný z vecného 

bremena, 

- vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú, do 23.05.2032   

 

 

 

 

 

 

 
Dôvodová správa 

 

 K bodu: Zriadenie vecného bremena v prospech Základná škola Nemšová, Spojená 

katolícka školy, Nemšová – projekt Obnova športového areálu pri ZŠ v meste 

Nemšová 

                                   
 Medzi Fondom na podporu športu so sídlom Stromová 9, Bratislava ako poskytovateľom 

a mestom Nemšová ako prijímateľom bola 29.09.2021 uzatvorená Zmluva o príspevku na 

projekt podpory športu č. Z-2020/001-28. Predmetom tejto zmluvy je vzájomná úprava práv 

a povinností zmluvných strán pri poskytnutí a použití príspevku na realizáciu projektu mesta 

Nemšová s názvom Obnova športového areálu pri ZŠ v meste Nemšová. V rámci tohto 

projektu mesto získalo  príspevok na projekt vo výške 72 960 €. Projekt bol zameraný na 

obnovu a celkovú rekonštrukciu areálu pri základnej škole. Hlavným cieľom bolo zveľadiť 

vzhľad, zlepšiť pohybovú aktivitu žiakov základnej školy, zefektívniť tréningový proces 

športovcov a doplniť nové športové vyžitie pre obyvateľov obce. Vytvoril sa komplexný 

športový areál kde boli obnovené a novo vytvorené: atletická dráha z Tartanu, skok do diaľky 

(skok do piesku) a vrh guľou.   

Podľa článku VII tejto zmluvy sa mesto Nemšová zaviazalo na zabezpečenie pravidelného 

a udržateľného využívania projektu športovej infraštruktúry zriadiť bezodplatné vecné bremeno 

spočívajúce v užívaní športovej infraštruktúry v prospech športového klubu, materskej školy, 

základnej školy, strednej školy alebo vysokej školy so sídlom v okrese, v ktorom sa projekt 

nachádza na účely organizácie športového podujatia, súťaže, stretnutia, turnaja, pretekov alebo 

iného podujatia spojeného s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb  oblasti telesnej 

kultúry a to počas obdobia 10 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia účelu 

alebo odo dňa ukončenia projektu, ak sa kolaudácia projektu nevyžaduje, (v rozsahu najmenej 

2 športové podujatia ročne, pričom dĺžka jedného športového podujatia nesmie presiahnuť 3 

kalendárne dni). V prípade tohto projektu sa kolaudácia nevyžadovala, k prevzatiu areálu došlo 

23.05.2022, preto sa vecné bremeno zriaďuje na dobu určitú, do 23.05.2032.  K zriadeniu 

vecného bremena je potrebné schválenie mestského zastupiteľstva. Všetky náklady bude hradiť 

mesto Nemšová.  

 

 

V Nemšovej dňa 07.09.2022                                                   JUDr. Tatiana Hamarová 
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