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Mesto Nemšová                                                                                                
 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA 
DŇA  27. 04.2016 

 
K bodu :                       Zámer prenajať časť budovy obchodu a služieb so súpisným       
     číslom 66, k. ú. Nemšová                                      
Spracoval :                   JUDr. Tatiana Hamarová  
Schválil:                        Ján Gabriš, zástupca primátora  
Predkladá :                   Ján Gabriš, zástupca primátora 
Materiál obsahuje :       Návrh uznesenia 
                                         Dôvodovú správu 
Počet výtlačkov :           19 
Rozdeľovník :                členovia MsZ  - 13 x 
                                         primátor mesta 
                                        prednostka MsÚ 
                                        MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania,  život. prostredia a kultúry 
                                        MsÚ - odd. finančné a správy mestského majetku                                      

                           MsÚ - hlavný kontrolór 
                 vedúci VPS. m. p. o. 
Dôvodová správa: Michal Ďuriš, SNP 162/12, 91441 Nemšová, IČO: 14132815 požiadal 
o priestory na prevádzku – oprava obuvi v budove Verejno-prospešných služieb, m.p.o. za 
takých podmienok ako mal pán Štefan Kováčik, s ktorým bola ukončená nájomná zmluva.  
Pán Ďuriš zabezpečuje služby pre obyvateľov mesta Nemšová v iných priestoroch. Po uvoľnení 
priestorov mesta po p. Kováčikovi, by mal záujem o mestské priestory a  dôvody sú uvedené 
v zdôvodnení prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
 
Prerokované :    
a)  v Komisii životného prostredia a výstavby 18.04.2016 stanovisko predloží predseda komisie na 

rokovaní MsZ,   
b) v  Komisii finančnej a správy majetku mesta 19.04.201. stanovisko predloží predseda komisie na 

rokovaní MsZ  
c) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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/ neschvaľuje 
1) časť budovy obchodu a služieb so súpisným číslom 66 na pozemku, C KN parcele        
č. 938/1  (jedna miestnosť na prízemí o výmere 19, 35 m2), budova zapísaná na liste 
vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín   
ako dočasne prebytočný majetok mesta Nemšová  

2) zámer 
prenajať časť budovy obchodu a služieb so súpisným číslom 66 na pozemku, C KN 
parcele č. 938/1  ( jedna miestnosť na prízemí o výmere 19,35 m2), budova zapísaná na 
liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín  podľa   
§ 9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný 
osobitného zreteľa – Michalovi Ďurišovi, SNP 162/12, 91441 Nemšová, IČO: 14132815  

 
V Nemšovej dňa 27.04.2016 


