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Mesto Nemšová                                                             11.8                                                                                                                             
 
 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA 
DŇA  14.12.2016 

 
K bodu :                    Zmena  uznesenia č. 439 zo dňa 17. 09.2014 
 Zmena uznesenia č. 446 zo dňa 17.09.2014 
 Zmena uznesenia č. 89 zo dňa 16.09.2015                                      
 
                                      
Spracoval :                 JUDr. Tatiana Hamarová  
Schválil:                     Ján Gabriš – zástupca primátora       
Predkladá :                Ján Gabriš – zástupca primátora 
Materiál obsahuje :   Návrh uznesenia 
                                     Dôvodovú správu s prílohami  
 
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. 
 
 
Prerokované :    
a)  na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej 07.12.2016  
 
 
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/ schvaľuje  

nasledovnú zmenu uznesenia č. 439 zo dňa 17.09.2014: 
 
V článku A ods. 2 uznesenia č. 439 sa opravuje parcelné číslo pozemku 1/2 zastavané  
plochy o výmere 2508 m2, k.ú. Kľúčové na správne parcelné číslo pozemku 1/7 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2508 m2, k.ú. Kľúčové 
 

B/ schvaľuje  
nasledovnú zmenu uznesenia č. 446 zo dňa 17.09.2014: 
 
znenie odseku 1 písm. e) časť parcely KN-C č. 339 orná pôda o celkovej výmere 1140 
m2 (odčlenený pozemok parc. KN-C č. 339/1 orná pôda o výmere 660 m2 a to 
geometrickým plánom č. 45682925-88/2014, k.ú. Ľuborča, LV 668 sa nahrádza novým 
znením 
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odsek 1 písm. e) pozemok, C KN parcela č. 339/3 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 519 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 45682925-107/2015 
z pozemku, C KN parcely č. 339/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 660 m2, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 668, katastrálne územie Kľúčové 
 

C/ schvaľuje  
nasledovnú zmenu uznesenia č. 89 zo dňa 16.09.2015: 
 
V odseku 1 sa vypúšťa písm. c) parc. KN-E č. 953 orná pôda o výmere 352 m2 a písm. 
f) časť z pozemku parc, KN-E č. 2490/20 zastavané plochy a nádvoria o celkovej 
výmere 616 m2, k.ú. Nemšová, LV 1540 a v písm. e) sa opravuje výmera parcely č. 
KN-E č. 2 zastavané  plochy a nádvoria o výmere 1450 m2 na 1671 m2 
Po uvedenej zmene bude jednotlivé písmená odseku 1 uznesenia č. 89 znieť 
nasledovne: 
a) parc. KN – E č. 62/62 zastavané plochy a nádvoria o výmere 265 m2, k.ú. Kľúčové, 

LV 590 
b) parc. KN – E č. 952/102 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1594 m2, k.ú. 

Nemšová, LV 1540 
c) parc. KN – E č. 604/14 orná pôda o výmere 585 m2, k.ú. Nemšová, LV 1540 
d) parc. KN – E č. 2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1671 m2, k.ú. Nemšová, 

LV 1540 
e) spoluvlastnícky podiel 1/7-ina z pozemku parc. KN-E č. 956 orná pôda o celkovej 

výmere 287 m2, k.ú. Nemšová, LV 2199 
 

       

 
 V Nemšovej dňa 14.12.2016 
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Dôvodová správa 
 

K bodu :          Zmena  uznesenia č. 439 zo dňa 17. 09.2014 
 Zmena uznesenia č. 446 zo dňa 17.09.2014 

 Zmena uznesenia č. 89 zo dňa 16.09.2015       
 

 Uznesenie 439 zo dňa 17.09.2014 sa týka odkúpenia pozemkov pod MŠ v Kľúčovom. 
V pôvodnom uznesení je pri pozemku, C KN parcele č. 1/7 (pozemok okolo budovy) chybne 
uvedené parcelné číslo pozemku 1/2.  
 Uznesenie 446 zo dňa 17.09.2014 a uznesenie č. 89 zo dňa 16.9.2015 sa týka prechodu 
majetku zo SPF na mesto Nemšová. V novembri 2016 bol podpísaný protokol o odovzdaní 
pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí podľa zákonu o majetku obcí a pri 
príprave podkladov pre zápis na Okresný úrad Trenčín, odbor katastrálny sa zistili chyby 
v písaní v uzneseniach, príp. sa dával vyhotoviť nový geometrický plán a upravila sa výmera 
parcely.  

  
  

V Nemšovej dňa 07.12.2016                                      
  

         
         JUDr. Tatiana Hamarová 
 

 
 
 
 
 


