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U Z N E S E N I A 

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej dňa 04. apríla 2019     

 

U z n e s e n i e  č. 50 

 
k bodu – Prenájom pozemku v Ľuborči spoločnosti Doprastav, a.s. – zriadenie staveniska pri  
               výstavbe cyklotrasy 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
A/ schvaľuje 

 
1) časť pozemku, C KN parcely č. 2525/5 ostatné plochy o výmere 2040 m2 (časť pozemku  

vo výmere 500 m2), zapísanej na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Ľuborča, obec 
Nemšová, okres Trenčín vo výlučnom vlastníctve mesta Nemšová 
 ako dočasne prebytočný majetok mesta Nemšová 

 
2) zámer 

prenajať časť pozemku, C KN parcely č. 2525/5 ostatné plochy o výmere 2040 m2 (časť 

pozemku vo výmere 500 m2), zapísanej na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie 
Ľuborča, obec Nemšová, okres Trenčín – podľa  §9a ods. 9 písm. c ) zákona     č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného zreteľa – spoločnosti Doprastav, a.s. 
IČO: 31 333 320, Drieňová 27, 82656 Bratislava, závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina 
za nájomné 0,70 €/m2/rok, účel prenájmu: zriadenie staveniska pri výstavbe stavby 
„Cyklotrasa Na bicykli po stopách histórie“ 
 
Zdôvodnenie prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa : 

Ide o prenájom časti pozemku, C KN parcely č. 2525/5, ktorú nájomca  potrebuje za účelom 

zriadenia staveniska pri výstavbe verejnoprospešnej stavby „Cyklotrasa Na bicykli po stopách 
histórie“, ktorej investorom je Trenčiansky samosprávny kraj.  

3) prenájom časti pozemku, C KN parcely č. 2525/5 ostatné plochy o výmere 2040 m2 (časť 

pozemku vo výmere 500 m2), zapísanej na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie 
Ľuborča, obec Nemšová, okres Trenčín – podľa  §9a ods. 9 písm. c ) zákona     č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného zreteľa – spoločnosti Doprastav, a.s. 
IČO: 31 333 320, Drieňová 27, 82656 Bratislava, závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina 
za nájomné 0,70 €/m2/rok, účel prenájmu: zriadenie staveniska pri výstavbe stavby 
„Cyklotrasa Na bicykli po stopách histórie“ 

 
Schválenie uznesenia : 

Časť A/ ods. 2 sa schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Časť A ods. 1, 3 sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

      U z n e s e n i e  č. 51 

 
k bodu – Odkúpenie pozemku v k.ú. Ľuborča.... cyklotrasa Kľúčové - Ľuborča 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 
A/ schvaľuje 

 
1) Odkúpenie pozemku do výlučného vlastníctva mesta Nemšová: 

• C KN parcela č. 1127/2 orná pôda o výmere 459 m², vytvorená na základe 
geometrického plánu č. 45682925-23/2016 z pozemku, C KN parcely č. 1127 orná 
pôda o výmere 4427 m2, 
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zapísanej na liste vlastníctva č. 2082 pre katastrálne územie Ľuborča, obec Nemšová, 
okres Trenčín od vlastníka: 

- Jozef Prno, rod. Prno, nar. 15.12.1963, bytom Armádna 1658/11, 91101 Trenčín pod    
B 2- spoluvlastnícky podiel 1/1 
 
za cenu 20 €/m² čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 9180 €. 

 
      U z n e s e n i e  č. 52 

 
k bodu – Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 – RO č. 3  
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 
A/schvaľuje  

 
1.)   Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 – RO č. 3 v zmysle predloženého materiálu. 
 
Celkové príjmy rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 sa rozpočtujú vo výške  6.784.627,00  € a celkové 
výdaje rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 sa rozpočtujú vo výške  6.784.627,00 €. 
 
 
 
 
 

                                                             Ján Gabriš             
                                                                  zástupca primátora mesta 


