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Mesto Nemšová                                                           15.15                                                                                                                               
 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
DŇA  20.06.2018 

 
K bodu :                     Zrušenie uznesenie č. 395 zo dňa 02.05.2018 
   Cyklotrasa Ľuborča - Nemšová 
                                       
Spracoval :                 JUDr. Tatiana Hamarová  
Schválil:                     Ján Gabriš – zástupca primátora       
Predkladá :                Ján Gabriš – zástupca primátora 
Materiál obsahuje :   Návrh uznesenia 
                                     Dôvodovú správu s prílohami  
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 životného prostredia a výstavby dňa 11 .06.2018-stanovisko predloží predseda  

b) v  Komisii finančnej a správy majetku mesta 12 .06.2018- stanovisko predloží predseda  

c) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej 13.06.2018 
______________________________________________________________________________ 

 

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/  ruší 
Uznesenie mestského zastupiteľstva v Nemšovej č. 395 bod C/, D/ zo dňa 02. 05.2018, 

ohľadom majetkoprávneho vyporiadania pozemkov pod plánovanou cyklotrasu Ľuborča - 
Nemšová (Rybárska – Lidl) z dôvodu zmenenej výmery pozemkov  
 
B/ schvaľuje, 
     uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude pozemok, CKN   parcela č. 3496/11 
trvalé trávne porasty o výmere 841 m2, vytvorená na základe geometrického plánu č. 45682925-
46/2018 z pozemku, C KN parcely č. 3496/1 trvalé trávne porasty o výmere 49578 m2, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 2793, katastrálne územie Nemšová, ktorá je vo vlastníctve členov 
Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová a ktorá predstavuje záber 
pozemkov dotknutých výstavbou cyklotrasy Ľuborča – Nemšová (Rybárska – Lidl) 
 
 
C/ schvaľuje, 
     uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude pozemok, C KN parcely č. 3803/4 
ostatné plochy o výmere 28 m2, C KN parcela č. 3803/5 ostatné plochy o výmere 636 m2, C KN 
parcela č. 3803/6 ostatné plochy o výmere 432 m2, vytvorené na základe  geometrického plánu č. 
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45682925-46/2018 z pozemku, C KN parcely č. 3803 ostatné plochy o výmere 29 517 m2, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 3023, katastrálne územie Nemšová, ktoré sú vo vlastníctve SR – 
Železnice SR, Klemensova 8, Bratislava a ktoré predstavujú záber pozemkov dotknutých 
výstavbou cyklotrasy Ľuborča – Nemšová (Rybárska – Lidl) 
 
D/ schvaľuje, 
     uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude  pozemok, C KN parcela č. 650/54 
o výmere 187 m2, C KN parcela č. 650/55 o výmere 63 m2, C KN parcela č. 650/57 o výmere 807 
m2, vytvorené na základe geometrického plánu č. 45682925-47/2018 z pozemkov v katastrálnom 
území Ľuborča a pozemky, C KN parcela č. 3800/3 o výmere 2487 m2, C KN parcela č. 3801/3 
o výmere 412 m2, C KN parcela č. 3497/5 o výmere 5466 m2, vytvorených na základe 
geometrického plánu č. 45682925-46/2018 z pozemkov v katastrálnom území Nemšová od  
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Banská Štiavnica, ktoré predstavujú záber 
pozemkov dotknutých výstavbou cyklotrasy Ľuborča – Nemšová (Rybárska – Lidl) 
  

 
V Nemšovej dňa 20.06.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dôvodová správa: 
 

K bodu :         Zrušenie uznesenie č. 395 zo dňa 02.05.2018 
   Cyklotrasa Ľuborča - Nemšová 
 

 Na Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej v máji 2018 bol predložený materiál týkajúci sa 
majetkoprávneho vyporiadania pozemkov pod cyklotrasou Ľuborča – Nemšová (Rybárska – 
Lidl).  V čase prípravy materiálov boli vyhotovené len pracovné verzie geometrických plánov. 
Po zameraní a vyhotovení geometrických plánov došlo k zmene výmery zabraných pozemkov. 
Z tohto dôvodu je navrhnuté zrušenie uznesenia č. 395 zo dňa 02.05.2018 v časti C/ a D/, ktorá 
riešila uzatváranie nájomných zmlúv.   
Po vyhotovení geometrického plánu sa zistilo, že výstavbou cyklotrasy budú dotknuté pozemky 
tak ako je v návrhu uznesenia, preto sa aj pôvodné uznesenie č. 395 zo dňa 02.05.2018 ruší. 
    

 
    V Nemšovej dňa 06.06.2018           

                                                    JUDr. Tatiana Hamarová 
 
 


