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Mesto Nemšová                                                                              12/14                                                                                                                             
 

 
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA 

DŇA  11.02.2015 
 
K bodu :                     Prenájom pozemku parc. KN-C č. 603/31 orná pôda o výmere 11 524 

m² (časť pozemku KN-C č. 603/1 orná pôda o pôvodnej výmere 25 229 m², 
k.ú. Nemšová) LV 1, vlastníctvo v 1/1-ine Mesto Nemšová 

 
Spracoval :                  Ing. Mgr. Rudolf Vyhňár  
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 finančnej a správy majetku mesta ... stanovisko predloží predseda komisie  
b) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej dňa 04.02.2015 

 
 
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/ neschvaľuje  
ďalší prenájom pozemku parc. KN-C č. 603/31 orná pôda o výmere 11 524 m², k.ú. 
Nemšová, LV 1, vlastníctvo v 1/1-ine Mesto Nemšová, po 01.01.2015 - vzhľadom na 
schválenie prevodu tohto pozemku v roku 2015 obchodnou verejnou súťažou.  

 

V Nemšovej dňa 11.02.2015                                                     
 

Dôvodová správa 
 

V apríl 2014 MsZ schválilo časť pozemku parc. KN-C č. 603/1 orná pôda o výmere 25 229 m², 
k.ú. Nemšová - časť z tejto parcely o výmere 8.525 m²,  ako dočasne prebytočný majetok mesta.  
Forma naloženia : prenájom. Nájom sa realizoval a skončil 31.12.2014. Záujem o nájom v roku 
2015 malo 5-6 záujemcov, nakoľko role majú pohnojené a aj zorané.  
Na pracovnom strnutí poslancov však bolo dohodnuté, že nájomné zmluvy na rok 2015 už s nimi 
nebudú uzatvorené – z dôvodu zámeru tento pozemok odpredať.  
 
V Nemšovej dňa 04.02.2015                                                                Ing. Mgr. Rudolf Vyhňár 


