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U Z N E S E N I A 
z  8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej dňa 16. mája 2019     

 
U z n e s e n i e  č. 54 

 
k bodu – Kontrola plnenia uznesení 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
berie na vedomie 
 
Kontrolu plnenia uznesení 

U z n e s e n i e  č. 55 
 

k bodu –    Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.03.2019 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
A/  berie na vedomie 
 
Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.03.2019 
 

      U z n e s e n i e  č. 56 
 

k bodu –    Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 – RO č. 4 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
schvaľuje  
 
1.) Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 – RO č. 4 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 €. 
 

U z n e s e n i e  č. 57 
 

k bodu –    Plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 31.03.2019 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
A/  berie na vedomie 
 
Plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 31.03.2019 
Plnenie finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 31.03.2019 
 

U z n e s e n i e  č. 58 
 

k bodu –    Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Nemšová 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
A)  schvaľuje  
 

udelenie Čestného občianstva mesta Nemšová 
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 zaslúžilej umelkyni Eve Kristinovej,  
 

     pri príležitosti jej významného životného jubilea 90 rokov, za jej celoživotný umelecký odkaz,  
     láskyplný a úprimný vzťah k Nemšovej, ktorý prezentovala počas celého svojho plodného  
     kultúrneho a spoločenského života nielen pri svojich častých návštevách Nemšovej, ale aj po  
     celom Slovensku. 

U z n e s e n i e  č. 59 
 

k bodu –    Majetkové záležitosti: 
                  Prenájom  časti pozemkov, C KN parcely č. 1898/6, 1898/24, katastrálne územie   
                  Nemšová ....spoločnosť ALEX N s.r.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
A/ schvaľuje 

prenájom časti pozemkov, C KN parcely č. 1898/6  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 2960 
m2 (časť pozemku vo výmere  443 m2) a C KN parcely č. 1898/24 ostatné plochy o výmere 1237 
m2 (časť pozemku o výmere 65 m2) zapísaných na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie 
Nemšová – podľa  §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad 
hodný osobitného zreteľa – spoločnosti ALEX N s.r.o., IČO: 44 525 460, Jaseňová 1997/15 B, 
Nemšová za podmienok: nájomná zmluva na dobu neurčitú, nájomné 0,70 €/m2/rok, účel nájmu: 
výsadba a starostlivosť o verejnú zeleň. Pred podpisom nájomnej zmluvy je potrebné predložiť 
jej úplne znenie na schválenie mestskému zastupiteľstvu. 

 
U z n e s e n i e  č. 60 

 
k bodu –    Majetkové záležitosti: 

       Prenájom pozemkov vlastníkom bytov na Ľuborčianskej ulici v Nemšovej 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
A/ schvaľuje 
 

       prenájom časti pozemkov, C KN parcely č. 139/24 záhrady o výmere 304 m2 a C KN 
parcely č. 140/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1277 m2, zapísaných 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 v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa a to: 
- časť pozemku vo výmere 24 m2 - Petrovi Mutňanskému a manželke Zuzane, bytom    

Ľuborčianska 1056/50, Nemšová 
- časť pozemku vo výmere 50 m2 - Mgr. Kataríne Hromníkovej, bytom Ľuborčianska 

1056/50, Nemšová 
- časť pozemku vo výmere 23 m2 - PaedDr. Anne Ončákovej Mičkovej, bytom 972 14 

Tužina 524 
- časť pozemku vo výmere 100 m2 - Mgr. Antonovi Koštialovi a manželke Mgr. Helene, 

bytom Ľuborčianska 1056/50, Nemšová 
 
za podmienok: nájomná zmluva na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou, 
nájomné 0,50 €/m2/rok 

 
U z n e s e n i e  č. 61 

 
k bodu –  Majetkové záležitosti: 

          Prenájom časti pozemkov, E KN parcely č. 2508/1, 2508/5, k. ú. Nemšová  
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          ......Ing. Dana Krajčovičová, Ing. Jozef Šedivý a manželka  
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
A/ schvaľuje prenájom 

a) časti pozemkov, E KN parcely č. 2508/1 ostatné plochy o výmere 688 m2, E KN 
parcely č. 2508/5 ostatné plochy o výmere 1676 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 
2171, katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín vo výlučnom 
vlastníctve mesta Nemšová   (časť o výmere 110 m2)   podľa § 9a ods.9 písm. c ) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného zreteľa Ing. 
Dane Krajčovičovej, bytom J. Kalinčiaka 477/5, 018 41 Dubnica nad Váhom   

b) časti pozemkov, E KN parcely č. 2508/1 ostatné plochy o výmere 688 m2,  E KN 
parcely č. 2508/5 ostatné plochy o výmere 1676 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 
2171, katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín vo výlučnom 
vlastníctve mesta Nemšová   (časť o výmere 100 m2)  podľa § 9a ods. 9 písm. c ) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného zreteľa Ing. 
Jozefovi Šedivému a manželke Martine, rod. Panákovej, bytom Soblahov 278 
 

Podmienky nájmu: nájomná zmluva na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou, 
nájomné 0,50 €/m2/rok, nájomca umožní prístup prenajímateľovi z dôvodu verejnej 
kanalizácie, po skončení nájmu žiadateľ uvedie pozemok do pôvodného stavu 

 
U z n e s e n i e  č. 62 

 
k bodu –    Majetkové záležitosti: 
                  Zámer prenajať  časť pozemku, C KN parcely č. 814/1, katastrálne územie   
                  Nemšová ......spoločnosť Joy & Fun, s.r.o., Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
A/ neschvaľuje 
 

1) časť pozemku, C KN parcely č. 814/1  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 7388 m2 (časť 
pozemku vo výmere  528 m2) zapísaného na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie 
Nemšová ako dočasne prebytočný majetok mesta Nemšová 

 
2) zámer 

prenajať časť pozemku, C KN parcely č. 814/1  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 
7388 m2 (časť pozemku vo výmere  528 m2) zapísaného na liste vlastníctva č. 1, katastrálne 
územie Nemšová – podľa  §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako 
prípad hodný osobitného zreteľa – spoločnosti Joy&Fun, s.r.o., IČO: 36352543, Pod Juhom 
7666, 91101 Trenčín, Nemšová  

U z n e s e n i e  č. 63 
 

k bodu –  Majetkové záležitosti: 
                Zámer prenajať  časť pozemku, C KN parcely č. 140/1, katastrálne územie Ľuborča  
                  ......Peter Mutňanský a manželka Zuzana 
 
 Finančné záležitosti, odmena hlavnej kontrolórke mesta  
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
A/ schvaľuje 
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1)časť pozemku, C KN parcely č. 140/1  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1277 m2 
(časť pozemku vo výmere  40 m2) zapísaného na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie 
Ľuborča ako dočasne prebytočný majetok mesta Nemšová 

 
2)zámer 

  prenajať časť pozemku, C KN parcely č. 140/1  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 
1277 m2 (časť pozemku vo výmere  40 m2) zapísaného na liste vlastníctva č. 1, katastrálne 
územie Ľuborča – podľa  §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako 
prípad hodný osobitného zreteľa – Petrovi Mutňanskému a manželke Zuzane, obaja bytom 
Ľuborčianska 1056/50, 91441 Nemšová za podmienok: nájomná zmluva na dobu neurčitú, 
nájomné 0,50  €/m2/rok, účel nájmu: rozšírenie zázemia k nehnuteľnosti vo vlastníctve 
nájomcu 

Zdôvodnenie prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa: 
 
 Ide o pozemok, ktorý sa nachádza pri bytovom dome na Ľuborčianskej ulici 1056/50 a je 
bezprostredne priľahlý k terase, ktorá patrí k bytu vo vlastníctve žiadateľov. Majú záujem 
o prenájom tohto pozemku s možnosťou oplotenia, čo im poskytne zabezpečenie súkromia 
a lepšie využitie nehnuteľnosti v ich vlastníctve. Pozemok nie je pre mesto využiteľný a nie je 
vhodné ho previesť na tretie osoby.  

 
Schválenie uznesenia :  
Uznesenie  A bod 1 bolo schválené  nadpolovičnou väčšinou 
Uznesenie  A bod 2 bolo schválené  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

  
U z n e s e n i e  č. 64 

 
k bodu –   Majetkové záležitosti: 
               Zámer prenajať pozemok, C KN parcelu č. 392, katastrálne územie Kľúčové  
                ......Andrej Vojt 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
A/ schvaľuje 

 
zámer 

prenajať pozemok, C KN parcelu č. 392  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1687 m2  
zapísanú na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Kľúčové– podľa  §9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného zreteľa – 
Andrejovi Vojtovi,  bytom Stromová 3, 91441 Nemšová za podmienok: nájomná zmluva na 
dobu neurčitú, nájomné 0,10 €/m2/rok, účel nájmu: výbeh pre jazdeckého koňa 

 
Zdôvodnenie prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa: 

 Ide o pozemok, ktorý žiadateľ v súčasnosti využíva spolu s okolitými pozemkami, ktoré sú 
vo vlastníctve PD Vlára Nemšová ako výbeh pre jazdeckého koňa na základe nájomnej zmluvy 
z roku 2013. Nájomná zmluva bola uzavretá na dobu určitú a žiadateľ má záujem pokračovať 
v nájme. O pozemok a jeho okolie sa stará, udržiava ho. Výška nájomného je odôvodnená 
predovšetkým účelom nájmu a skutočnosťou, že na pozemok je prístup len cez pozemky PD 
Vlára Nemšová, ktoré má žiadateľ tiež v nájme.   

Schválenie uznesenia :  
Uznesenie  bolo schválené  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
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U z n e s e n i e  č. 65 
 

k bodu –   Majetkové záležitosti: 
                Prenájom časti pozemku, C KN parcely č. 243, katastrálne územie Nemšová....Fehers,  
                  s.r.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
A/ schvaľuje 
 
1)časť pozemku, C KN parcely č. 243 zastavané plochy a nádvoria o výmere 468 m2 (časť  
   o výmere 5 m2), zapísanej na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Nemšová, obec  
   Nemšová, okres Trenčín ako dočasne prebytočný majetok mesta Nemšová 
 
2) zámer 

prenajať časť pozemku, C KN parcely č. 243 zastavané plochy a nádvoria o výmere 468 m2 
(časť o výmere 5 m2), zapísanej na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Nemšová, 
obec Nemšová, okres Trenčín podľa  §9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa spoločnosti Fehers, 
s.r.o., IČO: 47348909 so sídlom: Janka Palu 52/8, Nemšová za podmienok: nájomná zmluva 
na dobu neurčitú, nájomné: 0,17 €/ m2/deň 
Zdôvodnenie prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa : 

Ide o prenájom časti pozemku na trhovisku na ulici Janka Palu v Nemšovej, kde má 
spoločnosť Fehers, s.r.o. svoju prevádzku, ktorá poskytuje služby obyvateľom Nemšovej. 
Žiadateľ má záujem rozšíriť predajňu ako aj sklad ovocia a zeleniny spoločne s prestrešením, 
čo bude slúžiť k skvalitneniu poskytovaných služieb. Uvedeným nedôjde k zmene charakteru 
predajného stánku.   

 

3) prenájom  
časti pozemku, C KN parcely č. 243 zastavané plochy a nádvoria o výmere 468 m2 (časť 
o výmere 5 m2), zapísanej na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Nemšová, obec 
Nemšová, okres Trenčín podľa  §9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa spoločnosti Fehers, 
s.r.o., IČO: 47348909 so sídlom: Janka Palu 52/8, Nemšová za podmienok: nájomná zmluva 
na dobu neurčitú, nájomné: 0,17 €/ m2/deň 
 
Schválenie uznesenia : 
 
Časť A/ ods. 2 bolo schválené  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
Časť A ods. 1 a 3  bolo schválené  nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 
U z n e s e n i e  č. 66 

 
k bodu –   Majetkové záležitosti: 
                Zámer odpredať časť pozemku, C KN parcely č. 1683/1, kat. územie  
                 Nemšová......Rutiba, s.r.o., Nová Nemšová  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
A/ neschvaľuje  

odpredaj časti pozemku, C KN parcely č. 1683/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 966 
m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres 
Trenčín podľa § 9a ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný 
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osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva spoločnosti Rutiba s.r.o., Nová Nemšová 
706/10, 91441 Nemšová  

 
B/ odporúča 

 po prerokovaní s vlastníkom rodinného domu na parcele č. 1674 v katastrálnom území 
Nemšová pripraviť prenájom časti pozemku,  C KN parcely č. 1683/1 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 966 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová        

 
U z n e s e n i e  č. 67 

 
k bodu –   Majetkové záležitosti: 
               Zámer odpredať C KN parcely č. 2516/54, 2516/53 a časť pozemku, C KN parcely č.   
                2516/10, kat. územie Nemšová......Jozef Kiačik  
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
A/ schvaľuje  
 

1. pozemok, C KN parcelu č. 2516/53 zastavané plochy a nádvoria o výmere  5 m2, C KN 
parcelu č. 2516/54 zastavané plochy a nádvoria o výmere  1  m2, vytvorené 
geometrickým plánom č. 45682925-09/2019 z pozemku, CKN parcely č. 2516/10, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová a pozemok, C KN 
parcelu č. 2516/55  ostatné plochy o výmere  109 m2, vytvorené geometrickým plánom 
č. 45682925-31/2019 z pozemku, CKN parcely č. 2516/10, zapísanej na liste vlastníctva 
č. 1, katastrálne územie Nemšová ako prebytočný majetok Mesta Nemšová 
 

2. odpredaj 
pozemkov, C KN parcely č. 2516/53 zastavané plochy a nádvoria o výmere  5 m2, C KN 
parcely č. 2516/54 zastavané plochy a nádvoria o výmere  1  m2, vytvorené 
geometrickým plánom č. 45682925-09/2019 z pozemku, CKN parcely č. 2516/10, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová podľa § 9a ods. 8 písm. b 
) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí do bezpodielového spoluvlastníctva Jozefovi 
Kiačikovi a manželke Helene, rod. Sedlárovej, bytom Za Soľnou 1078/39, 91441 
Nemšová za kúpnu cenu 50  €/m2, čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 300 € 
 

3. zámer 
odpredať pozemok, C KN parcelu č. 2516/55  ostatné plochy o výmere  109 m2, 
vytvorenú geometrickým plánom č. 45682925-31/2019 z pozemku, CKN parcely č. 
2516/10, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová podľa § 9a ods. 8 
písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa 
do bezpodielového spoluvlastníctva Jozefovi Kiačikovi a manželke Helene, rod. 
Sedlárovej, bytom Za Soľnou 1078/39, 91441 Nemšová za kúpnu cenu  50   €/m2, čo 
predstavuje celkovú kúpnu cenu  5450 € 
 

Podmienky prevodu:  
• odpredaj C KN parcely č. 2516/53, 2516/54 v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (prevod pozemku zastavaného 
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou) 

• odpredaj C KN parcely č. 2516/55  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov – ako prípad hodný osobitného zreteľa 

• kupujúci uhradia kúpnu cenu a správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností  pri podpise zmluvy, návrh na vklad bude podaný až po zaplatení 
kúpnej ceny  

• náklady na geometrický plán hradí kupujúci  
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           Zdôvodnenie odpredaja parcely č. 2516/55 ako prípad hodný osobitného zreteľa :   

 Ide o pozemok nachádzajúci sa na ulici Za Soľnou v katastrálnom území Nemšová, ktorý 
užívajú vlastníci susedných pozemkov – žiadatelia.   
 Pozemok nie je pre mesto využiteľný, nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelné 
ponechať ho v majetku mesta. 

U z n e s e n i e  č. 68 
 

k bodu –   Majetkové záležitosti: 
                Žiadosť o odkúpenie pozemkov pod garáže v katastrálnom území Nemšová ..... Pavol  
                 Ondrášek, Trenčín 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
A/ neschvaľuje 

odpredaj pozemkov,  C KN parcely č. 975/68 ostatná plocha o výmere 21 m2, C KN 
parcely č. 975/69 ostatná plocha o výmere 19 m2, C KN parcely č. 975/70 ostatná plocha 
o výmere 19 m2, C KN parcely č. 975/71 ostatná plocha o výmere 19 m2, C KN parcely     č. 
975/72 ostatná plocha o výmere 19 m2, C KN parcely č. 975/73 ostatná plocha o výmere 19 
m2, C KN parcely č. 975/74 ostatná plocha o výmere 19 m2, C KN parcely č. 975/75 ostatná 
plocha o výmere 21 m2 C KN parcely č. 975/76 ostatná plocha o výmere 21 m2,    C KN 
parcely č. 975/77 ostatná plocha o výmere 19 m2,  C KN parcely č. 975/78 ostatná plocha 
o výmere 19 m2, C KN parcely č. 975/79 ostatná plocha o výmere 19 m2, C KN parcely č. 
975/80 ostatná plocha o výmere 21 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 katastrálne 
územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín podľa § 9a ods. 8 písm. e ) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva 
Pavlovi Ondráškovi, bytom Rastislavova 2106/29, Trenčín 

 
U z n e s e n i e  č. 69 

 
k bodu –   Majetkové záležitosti: 
                Uzatvorenie nájomných zmlúv so Spoločenstvom bývalých urbárnikov 
                 a lesomajiteľov Nemšová, poz. spoločenstvo 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 

A/ schvaľuje 
uzatvorenie nasledovných nájomných zmlúv medzi Spoločenstvom bývalých urbárnikov 
a lesomajiteľov Nemšová, pozemkové spoločenstvo ako prenajímateľom a mestom 
Nemšová ako nájomcom: 
a) na pozemok, E KN parcelu č. 1894/11 orná pôda o výmere 34 302 m2 (časť 

o výmere 498 m2) , zapísaná na liste vlastníctva č. 1985, katastrálne územie Nemšová, 
účel: cyklotrasa Šidlíkové – Vlárska Nemšová – II. etapa, nájomné 0, 39832 € 
/m2/rok bez DPH  

b) na pozemky, C KN parcelu č. 1898/111 ostatné plochy o výmere  1287 m2 (časť 
o výmere 23 m2), C KN parcelu č. 1898/88 ostatné plochy o výmere  3854 m2 (časť 
o výmere 82 m2), E KN parcelu č. 1898 ostatné plochy o výmere 3352 m2 (časť 
o výmere 65 m2) zapísané na liste vlastníctva č. 1688,katastrálne územie Nemšová, C 
KN parcelu č. 1898/90 ostatné plochy o výmere  2397 m2 (časť o výmere 53 m2), 
zapísané na liste vlastníctva č. 4064, katastrálne územie Nemšová, E KN parcelu č. 
1896 trvalé trávne porasty o výmere 2570 m2 (časť o výmere 42 m2),  zapísané na liste 
vlastníctva č. 1985, katastrálne územie Nemšová, účel: verejné osvetlenie IBV 
Vlárska, nájomné: 1 € /ročne bez DPH 

c) na pozemok, C KN parcelu č. 3420/5 ostatné plochy o výmere 163 m2, zapísanú na 
liste vlastníctva č. 2793, katastrálne územie Nemšová, účel: prístupový chodník 
k skladom spoločnosti LIDL, nájomné 0, 39832 € /m2/rok bez DPH 
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 U z n e s e n i e  č. 70 

 
k bodu –   Majetkové záležitosti: 
                Žiadosť Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, poz.  
                 spoločenstvo o odstránenie asfaltového povrchu z pozemku v ich vlastníctve 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
A/ berie na vedomie 
dôvodovú správu , týkajúcu sa žiadosti Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov 
Nemšová, poz. spoločenstvo o odstránenie asfaltového povrchu z pozemku v ich vlastníctve  
 

U z n e s e n i e  č. 71 
 

k bodu –   Majetkové záležitosti: 
                 Zrušenie uznesenia č. 209 zo dňa 09. 11.2016, týkajúce sa odkúpenia pozemku  
                 spoločnosťou RVSVV, s.r.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
A/  ruší 

1.) Uznesenie č. 209 zo dňa 09.11.2016, ktorým bolo schválené odkúpenie pozemku, E KN 
parcely č. 1007/2 v Ľuborči spoločnosťou RVSVV, s.r.o., Nemšová od Slovenského 
pozemkového fondu 

U z n e s e n i e  č. 72 
 

k bodu –   Zámer spoločnosti SWAN, a. s. Bratislava na vybudovanie optickej siete v meste  
                 Nemšová 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
neschvaľuje 
 
Zámer spoločnosti SWAN, a.s . Bratislava na vybudovanie optickej siete v Meste Nemšová 
 

U z n e s e n i e  č. 73 
 

k bodu –   Poverenie MsÚ Nemšová rokovať s dotknutými vlastníkmi – projekt Cyklotrasa Nemšová,  
                 úsek Ľuborča – Trenčianska Závada 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
doporučuje 
 
vedeniu mesta Nemšová pokračovať v rokovaní so všetkými dotknutými účastníkmi pri výstavbe 
cyklotrasy na získanie povolení k realizácii projektu Cyklotrasa Nemšová, úsek Ľuborča – 
Trenčianska Závada. 
 
 
 

                                                       Ján Gabriš 
                                                                                         zástupca primátora mesta 


