
 

M E S T O  N E M Š O V Á 
M E S T S K Ý  Ú R A D  

ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

   MsÚ/412/2023             

 

 

Mesto Nemšová 
zverejňuje 

 

ZÁMER  
prenajať majetok mesta Nemšová  

 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov - ako prípad hodný osobitného zreteľa 

    

 Mesto Nemšová má podľa § 9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov zámer prenajať vodohospodársky majetok vo vlastníctve 

mesta Nemšová uvedený v prílohe ako dôvod hodný osobitného zreteľa spoločnosti 

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o., IČO: 36 682 888, sídlo: Janka Palu 

2/3, 91441 Nemšová za nájomné vo výške 20 112 €/ročne (pozostáva z nájomného za 

vodovodnú sieť vo výške 8700 €/ročne a za kanalizačnú sieť vo výške 11 412 €/ročne). 

Celkové nájomné po uzavretí dodatku k nájomnej zmluve bude 70 112 €/ročne (za 

vodovodnú sieť 28 700 €/ročne a za kanalizačnú sieť 41 412 €/ročne).  

Zdôvodnenie prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa:   

 Na základe zmluvy o nájme a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich 

s nájmom a prevádzkou vodohospodárskeho majetku uzatvorenej 28.02.2022 medzi mestom 

Nemšová ako prenajímateľom a spoločnosťou Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára Váh 

Nemšová s.r.o. ako nájomcom došlo k prenájmu vodohospodárskeho majetku vo vlastníctve 

mesta Nemšová. Nájomná zmluva bola uzavretá na dobu určitú, 5 rokov za účelom 

zabezpečenia úloh mesta v oblasti vodného hospodárstva.  

 Z dôvodu rozšírenia prenájmu bude uzavretý dodatok k pôvodnej nájomnej zmluve. 

Vzhľadom na to, že sa jedná o novo zaradený majetok (skolaudovaný v roku 2022), ktorý nie 

je zaradený do nájomnej zmluvy z 28.2.2022, je ročné  nájomné vo výške ročných odpisov 

podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení.   

 

V Nemšovej dňa 31.01.2023 

 

 

            JUDr. Miloš Mojto 

        primátor mesta Nemšová 
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