
Uznesenie zo zasadania Komisie finančnej a správy mestského majetku pri MsZ 
v Nemšovej, konané dňa  11.6.2014 

 
1. FK po prerokovaní berie na vedomie Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.3.2014 tak, ako bol materiál 
predložený na rokovanie komisie. 
2. FK po prerokovaní berie na vedomie informáciu ohľadne žiadosti o zriadenie Súkromného centra 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie –zriaďovateľ Mgr. Denisa Sieklová, J. Palu 45/23, 
Nemšová. 
3. FK po prerokovaní doporučuje MsZ schváliť majetkoprávne vysporiadanie pozemku KN C p.č. 4674/2 zast. 
pl. o výmere 25 m2 k.ú. Nemšová (pozemok pod cyklotrasou) kúpou od vlastníka pozemku Michala Ďuriša, 
bytom Nemšová. 
4. FK po prerokovaní nedoporučuje MsZ schváliť odpredaj pozemkov KN C : časť p.č. 1898/30 vo výmere 
208m2 a 1898/37 o výmere 55m2 žiadateľke Karmen Kollárovej, bytom Štvrť SNP 121/2, Trenčianske Teplice. 
5. FK po prerokovaní doporučuje MsZ schváliť prenájom časti  pozemku KN C p.č. 599/6 o výmere 280m2 k.ú. 
Nemšová  Jozefovi Kulovi a manž. Antónii. Výška nájomného0,10 €/m2 s tým, že zmluva bude uzatvorená na 
dobu neurčitú, pozemok bude využívaný ako záhradka a výpovedná lehota 1mesiac. 
6. FK po prerokovaní doporučuje MsZ schváliť prenájom časti pozemku p.č. 603/1 k.ú. Nemšová: Mazánová 
Janka, bytom Nemšová, Šidlíkové 411 – výmera 2.000,- m2, Ványi Vojtech, bytom Nemšová, SNP 142/52-
výmera 800m2, Vanek Igor a manž. Mária, bytom Nemšová, Duklianska 9, - 
- výmera 525m2, Ďurík Pavol, bytom Nemšová, Kamenec 284/4, Ľubomír Prchlík, bytom Nemšová, Vlárska 8 – 
výmera 500m2. Výška nájmu: 0,013 €/m2, prenájom na dobu určitú do 31.12.2014. 
7. FK po prerokovaní doporučuje MsZ schváliť zámer prenajať nebytový priestor v budove Domu služieb ul. 
SNP (kaderníctvo) podľa §9a ods. 9písm. c/ zákona o majetku obcí Natálii Trškovej, bytom Skalská Nová Ves 
223, 913 31 Skalka nad Váhom.  
8. FK po prerokovaní doporučuje MsZ schváliť Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 
29.6.2010 uzatvorenej medzi Mestom Nemšová a Mestskou pálenicou Nemšová, s.r.o. tak, ako bol predložený 
na rokovanie komisie. 
9. FK po prerokovaní doporučuje MsZ schváliť Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 
1.8.2010 uzatvorenej medzi mestom Nemšová a ZO SZZ č.1,2, Nemšová tak, ako bol predložený na rokovanie 
komisie. 
10. FK po prerokovaní doporučuje MsZ schváliť zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti JFK Servis, 
s.r.o., Za Soľnou 1087/8, Nemšová , predmetom ktorého je uloženie inžinierskych sietí na pozemku KN C p.č. 
3825/40 ostatné plochy o výmere 531 m2, k.ú. Nemšová. 
11. FK po prerokovaní doporučuje MsZ schváliť vecné bremeno v prospech Kvetoslava Navrátila a manž. Ivany 
za účelom zriadenia a uloženia NN el. prípojky a prípojky vody na pozemkoch KN C p.č. 550 ostatné plochy 
o výmere 415 m2 a p.č. 522 o výmere 2412 m2 k.ú. Trenčianska Závada. 
12. FK po prerokovaní materiálu ohľadne preložky NTL plynovodu v súvislosti so žiadosťou, ktorú na MsÚ 
podala spoločnosť ALEX N, s.r.o., Jaseňová 19097/15B, Nemšová doporučuje túto prerokovať na spoločnom 
rokovaní komisií stavenej a finančnej, vykonať tvaromiestnu obhliadku lokality predpokladanej výstavby 
budovy bowlingu a následne túto prerokovať na ďalšom zasadaní.  
13. FK po prerokovaní berie na vedomie výsledok verejnej obchodnej súťaže, predmetom ktorej bol odpredaj 
pozemku KN C p.č. 183 o výmere 589 m2 Milošovi Husárovi, bytom Nemšová, Podhorská 1528/18 za cenu 
5890,00 €/m2.  
14. FK po prerokovaní berie na vedomie navrhované zmeny v texte Zmluvy o spolupráci č. 11/12/2014 medzi 
Mestom Nemšová a spoločnosťou  Lídl SR a doporučuje MsZ schváliť zapracované zmeny v zmluve tak, ako 
boli predložené na rokovanie komisie. 
15. FK po prerokovaní doporučuje MsZ schváliť odpredaj pozemku KN C p.č. 216/3 k.ú. Trenčianska Závada 
o výmere 99m2 za kúpnu cenu 4,82 m2 v zmysle §9a ods. 8 písm. e/ zákona  o majetku obcí. 
16. FK po prerokovaní doporučuje MsZ schváliť odpredaj pozemku KN C p.č. 2502/4 k.ú. Nemšová o výmere 
77m2  za kúpnu cenu 20,00 €/m2 v zmysle  §9a ods. 8 písm. e/ zákona  o majetku obcí. 
15. FK po prerokovaní berie na vedomie Správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení 
v zriaďovacej pôsobnosti mesta Nemšová za rok 2013 a informáciu o výberovom konaní na funkciu riaditeľa ZŠ 
a MŠ.    
 
                                                                                                         Ing. Zita Bednáriková 
                                                                                                          predsedníčka komisie 
V Nemšovej, dňa 11.6.32014 
Zapísala: Ing. Savková 

 
 


