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Mesto Nemšová                                                                 10.9                                                                                                                             
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  18. 11. 2021 
 
K bodu: Zrušenie uznesenia č. 402 písm. A, bod 2 zo dňa 25.06.2014, ktorým 

bolo schválené nadobudnutie pozemku na ulici Hradná od 
Slovenského pozemkového fondu   

                                   
Spracoval:  JUDr. Tatiana Hamarová  
Schválil:   Ing. Rudolf  Kúkel, PhD.    
Predkladá:  JUDr. Tatiana Hamarová 
Materiál obsahuje: Návrh uznesenia 

Dôvodovú správu  
Počet výtlačkov: 20 
Rozdeľovník:  členovia MsZ - 13x 

primátor mesta 
prednosta MsÚ 
MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania,  život. prostredia a kultúry 
MsÚ - odd. finančné a správy mestského majetku 

   MsÚ - odd. výstavby 
MsÚ - hlavný kontrolór 

  vedúci VPS. m. p. o. 
Dôvodová správa: Týmto uznesením bolo schválené majetkoprávne vyporiadanie pozemku, C KN 
parcely č. 147/21 o výmere 38 m², vytvorenej geometrickým plánom č. 45682925-32/2014 na ulici 
Hradná v katastrálnom území Ľuborča, a to formou prevodu od SR-  Slovenského pozemkového fondu 
za účelom výstavby chodníka v tejto lokalite (Čerešňový sad). V roku 2017 sa uskutočnilo pracovné 
stretnutie vlastníkov súkromných pozemkov. Jeden vlastník sa ho nezúčastnil, niektorí vlastníci 
súhlasili, jedna vlastníčka žiadala dobudovať aj inžinierske siete a viacerí vlastníci majú nehnuteľnosť 
zaťaženú záložným právom v prospech banky, a v prípade prevodu pozemkov na mesto by bolo 
nevyhnutné doriešiť zrušenie tejto ťarchy na novovytvorené pozemky. Nadobudnutie uvedeného 
pozemku od Slovenského pozemkového fondu je len čiastkovým riešením a v prípade aktuálnosti tejto 
investičnej akcie  je vysporiadanie týchto pozemkov potrebné riešiť komplexne po celej dĺžke od 
všetkých vlastníkov. 

 
Prerokované :    
a)  v Komisii životného prostredia a výstavby dňa  .11.2021 - stanovisko predloží predseda  
b) v  Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa   .11.2021 - stanovisko predloží predseda 

  
 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
 ruší 
 

uznesenie č. 402 písm. A, bod 2 zo dňa 25.06.2014, ktorým bolo schválené 
nadobudnutie pozemku, C KN parcely č. 147/21, katastrálne územie Ľuborča na ulici 
Hradná od Slovenského pozemkového fondu   

 
 


