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Mesto Nemšová              3.4         
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

DŇA  14. 10.2021

K bodu :       Prenájom pozemku v katastrálnom území Nemšová – Železnice 
Slovenskej republiky

                                     
Spracoval: JUDr. Tatiana Hamarová 
Schválil: Ing. Rudolf  Kúkel, PhD.

Ing. Júlia Barbuščák
Predkladá: Ing. Rudolf  Kúkel, PhD.
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.

 

Prerokované :   
a)  v Komisii životného prostredia a výstavby dňa  .10.2021 - stanovisko predloží predseda 
b) v  Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa   .10.2021 - 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 
uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi SR - Železnice SR, Klemensova 8, Bratislava ako 
prenajímateľom a mestom Nemšová ako nájomcom na pozemky, E KN parcelu 
č. 2524/3 ostatná plocha o výmere 48 428 m2 (záber o výmere 920 m2) a E KN parcelu 
č. 474/3 orná pôda o výmere 357 m2 (záber o výmere 357 m2) zapísaných na liste 
vlastníctva č. 1254, katastrálne územie Nemšová za účelom prípravy, realizácie 
a užívania stavby „Parkovisko osobných motorových vozidiel na ulici Slovenskej armády 
Nemšová“, celkové ročné nájomné tvorí: nájomné 0,20 €/m2/rok, (čo predstavuje 
255,40 €/ročne + DPH)  a nájomné vo výške dane z nehnuteľnosti za predmet nájmu
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Dôvodová správa:

K bodu: Prenájom pozemku v katastrálnom území Nemšová – Železnice Slovenskej 
republiky

 

Podľa listu vlastníctva č. 1254 je Slovenská republika – Železnice Slovenskej republiky 

výlučným vlastníkom pozemkov, E KN parcely č. 2524/3 ostatná plocha o výmere 48 428 m2 

a E KN parcely č. 474/3 orná pôda o výmere 357 m2.  Uvedené pozemky sa nachádzajú na ulici 

Slovenskej armády, v zastavanom území obce. Mesto Nemšová má záujem na časti týchto 

pozemkov vybudovať parkovisko a upraviť a dobudovať vstup do mesta. Uvedený zámer je 

v súlade s územným plánom mesta.

Pozemky, E KN parcela č. 2524/3 a č. 474/3 sú v zmysle platného Územného plánu 

mesta Nemšová schváleného uznesením mestského zastupiteľstva č. 367 zo dňa 28.02.2018 

súčasťou lokality, ktorá je v zmysle grafickej prílohy určená v záväznej časti územného plánu 

mesta v regulačnom bloku s označením DI ako „Územie verejnej dopravnej infraštruktúry“, 

ktorého základnou charakteristikou sú plochy a zariadenia verejného dopravného vybavenia 

a obsluhy územia. 

Za účelom prípravy, realizácie a užívania stavby „Parkovisko osobných motorových 

vozidiel na ulici Slovenskej armády Nemšová“ je potrebné s vlastníkom uvedených pozemkov 

uzatvoriť nájomnú zmluvu, ktorá bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia 

a kolaudačného rozhodnutia. Záber pozemkov je znázornený v prílohe, ktorá je súčasťou 

materiálu a predstavuje spolu 1277 m2. Podľa návrhu nájomnej zmluvy zaslanej zo strany ŽSR, 

ročné nájomné predstavuje  255, 40 €/ ročne + DPH. 
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