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Mesto Nemšová             6.6        
 

 
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  28. 09. 2016 
 

K bodu :           Odňatie majetku zo správy MŠ, Odbojárov 177/8A, Nemšová a zverenie 

                           majetku mesta do správy ZUŠ Nemšová, Ľuborčianska 2, 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. 
Prerokované :    
a)  v Komisii životného prostredia a výstavby dňa     .09.2016 o výsledku bude informovať predseda komisie.  
b) v Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa  20.09.2016 o výsledku bude informovať predseda  
c) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej dňa 21.09.2016. 
 

 
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  

1. v súlade s § 6a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v súlade s VZN mesta Nemšová č. 04/2012 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Nemšová (najmä článok 5) odňatie majetku zo správy Materskej školy, Odbojárov 
177/8A, 91441 Nemšová, a  to pozemku, C KN parcely č. 140/4 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 110 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie 
Ľuborča 

2. v súlade s § 6a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v súlade s VZN mesta Nemšová č. 04/2012 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Nemšová (najmä článok 6) zverenie nehnuteľného majetku mesta Nemšová do 
správy Základnej umeleckej školy Nemšová, Ľuborčianska 2, 91441 Nemšová, a to: 
- budovy so súpisným číslom 1058 na pozemku, C KN parcele č. 140/4 (inv. číslo 1021 

3306, nadobúdacia hodnota:50 753,50 €, zostatková hodnota k 30.09.2016 je 33 830,06 €) 
- pozemku, C KN parcely č. 140/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2, 

zapísaného na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Ľuborča 
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B/ ukladá 

1. prednostke Mestského úradu v Nemšovej  
zabezpečiť v súvislosti s odňatím majetku zo správy  Materskej školy, Odbojárov 177/8A, 
91441 Nemšová a so zverením majetku do správy Základnej umeleckej školy Nemšová, 
Ľuborčianska 2, 91441 Nemšová všetky potrebné náležitosti podľa zákona o majetku obcí 
a VZN mesta Nemšová č.4/2012, najmä 

 vykonanie odňatia /zverenia zmluvou/protokolom o odňatí /zverení majetku mesta 
 protokolárne odovzdanie/prevzatie majetku 
 podanie návrhu na odňatie /zápis správy nehnuteľného majetku 

 
 
V Nemšovej dňa 28.09.2016                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dôvodová správa 
 
K bodu :  Odňatie majetku zo správy MŠ, Odbojárov 177/8A a zverenie majetku mesta do 

                  správy Základnej umeleckej školy Nemšová, Ľuborčianska 2, Nemšová  
 
 Zmluvou o zverení majetku mesta Nemšová do správy č. 03/2013 uzatvorenou dňa 
19.12.2013 v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva v Nemšovej č. 350 zo dňa 11.12.2013 
došlo k zvereniu majetku mesta Nemšová do správy Materskej školy so sídlom ul. Odbojárov 
177/8A, 91441 Nemšová. Medzi pozemky bol zaradený aj pozemok, C KN parcela č. 140/4 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie 
Ľuborča.  
 Podľa čl. 6 bod 1 písm. e) VZN mesta Nemšová č. č. 04/2012 – Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Nemšová môže mestské zastupiteľstvo odňať majetok vo vlastníctve 
mesta zo správy organizácie založenej alebo zriadenej mestom z dôvodu efektívnejšieho využitia 
tohto majetku v inej organizácii zriadenej mestom. Materská škola uvedený pozemok nevyužívala. 
Na tomto pozemku je postavená budova so súpisným číslom 1058 (bývalá práčovňa) ktorá bude 
spolu s pozemkom zverená do správy  Základnej umeleckej školy Nemšová, Ľuborčianska 2, 91441 
Nemšová. Základná umelecká škola Nemšová poskytuje základné umelecké vzdelanie v hudobnom, 
tanečnom a výtvarnom odbore. V súčasnosti študuje na škole asi 800 žiakov v prípravnom 
a základom štúdiu. Priestory, ktoré v súčasnosti užíva, kapacitne nestačia pre všetky odbory. 

  
 
V Nemšovej dňa 13.09.2016           

                                                                      JUDr. Tatiana Hamarová 
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