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Mesto Nemšová           15.4                          

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
DŇA  23. 09. 2021 

 
K bodu: Zmena uznesenia č. 299 zo dňa 20.05.2021   
                                   
Spracoval:  JUDr. Tatiana Hamarová  
Schválil:   Ing. Rudolf  Kúkel, PhD. 
   Ing. Júlia Barbuščák 
Predkladá:  JUDr. Tatiana Hamarová 
Materiál obsahuje: Návrh uznesenia 

Dôvodovú správu s prílohami  
 
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: Uznesením 299 zo dňa 20.05.2021 bolo okrem iného schválené zriadenie 
a uloženie elektrickej prípojky na pozemkoch, C KN parcele č. 2347, 2397 ako aj  vstup, 
prechod a prístup na pozemky vo vlastníctve mesta za účelom údržby a opráv elektrickej 
prípojky v rozsahu podľa geometrického plánu. Pri  práve vstupu, prechodu a prístupu za 
účelom údržby a opráv elektrickej prípojky neboli uvedené pozemky, na ktoré sa toto 
oprávnenie vzťahuje a z tohto dôvodu sa v písm. c) uvedeného uznesenia doplnili pozemky, C 
KN parcely č. 2347, 2397.  

 
Prerokované :    

a)  v  Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa  14.09.2021 - 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 
 
 schvaľuje  

zmenu uznesenia č. 299 zo dňa 20.05.2021 nasledovne: 
 
Vypúšťa sa znenie písm. c) vstup, prechod a prejazd za účelom údržby, kontroly, opráv 
a rekonštrukčných prác na inžinierskych sieťach – mechanizmami ako i oprávnenými 
pracovníkmi oprávneného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu  
č.  53174836-07/2020 a nahrádza sa  novým znením: 

c) vstup, prechod a prejazd na pozemky, C KN parcely č. 2347,2397 za účelom 
údržby, kontroly, opráv a rekonštrukčných prác na inžinierskych sieťach – 
mechanizmami ako i oprávnenými pracovníkmi oprávneného z vecného bremena 
v rozsahu podľa geometrického plánu č.  53174836-07/2020. 


