
  

Mesto Nemšová                                                      15.18                                                                                                                             
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  20.06.2018 
 
K bodu :                      Zrušenie uznesenia č. 221 zo dňa 09.11.2016 a uznesenia č. 235 zo dňa  

14.12.2016, týkajúce sa zámeny pozemkov medzi mestom Nemšová a 

Spoločenstvom bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, poz. 
spoločenstvo 

                                                                                                     
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, 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 schválilo uznesenie č. 221 zo dňa 09.11.2016 a uznesenie   
č. 235 zo dňa 14.12.2016, ktoré sa týkali zámeny pozemkov medzi mestom Nemšová na jednej 
strane a členmi SBUL Nemšová, poz.spoločenstvo na strane druhej.  
Zámenou pozemkov malo mesto získať pozemok, C KN parcelu č. 1818/1 na ulici Šidlíkové, 
kde malo mesto záujem uskutočniť rekonštrukciu vodovodného potrubia a pozemok, C KN 
parcelu č. 3825/29, ktorý slúži ako prístup k pálenici. Súčasná právna úprava a situácia v urbáre 
(predovšetkým neprededené podiely) im neumožňuje previesť na mesto podiel 1/1. V zmysle 
uznesenia malo mesto na urbárnikov previesť taký podiel, ako oni na mesto a podľa písomného 
vyjadrenia vedenia urbáru o takýto druh zámeny nemajú záujem. Preto v súlade s rokovacím 
poriadkom navrhujeme prijaté uznesenia zrušiť 
 

Prerokované :  
a) v Komisii životného prostredia a výstavby 11.06.2018 ... stanovisko predloží predseda  

b) v  Komisii finančnej a správy majetku mesta  12. 06.2018.... stanovisko predloží predseda  

c) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej 13.06.2018 

__________________________________________________________________________ 

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. 221 zo dňa 09.11.2016 a uznesenie č. 235 zo dňa 14.12.2016, týkajúce sa 

zámeny pozemkov medzi mestom Nemšová a Spoločenstvom bývalých urbárnikov 
a lesomajiteľov Nemšová, poz. spoločenstvo 

 
V Nemšovej dňa 20.06.2018 


