
1 
  

 
Mesto Nemšová                                                                                                                                                                                                      
 

 
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA 

DŇA  27.04.2016 
 
K bodu :                      Zámena pozemkov: Mesto Nemšová – Milan Rýger  
                                                                                                     
Spracoval :                   JUDr. Tatiana Hamarová   
Schválil:                        Ján Gabriš, zástupca primátora  
Predkladá :                   Ján Gabriš, zástupca primátora 
Materiál obsahuje :        Návrh uznesenia  
                                         Dôvodovú správu 
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 18.04.2016 stanovisko predloží predseda   
b) v  Komisii finančnej a správy majetku mesta 19.04.2016 stanovisko predloží predseda  
c) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej  
_____________________________________________________________________________ 

 
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/ neschvaľuje 
 

1) časť pozemku  
• C KN parcely č. 1870 ostatné plochy o výmere 1 068 m², (časť podľa prílohy 

k dôvodovej správe), katastrálne územie Ľuborča, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 2106 pre katastrálne územie Ľuborča, obec Nemšová, 
okres Trenčín, výlučné vlastníctvo Mesto Nemšová  
ako prebytočný majetok Mesta Nemšová.  

 
2) Zámenu pozemku vo vlastníctve mesta Nemšová 

• časti pozemku, C KN parcely č. 1870 ostatné plochy o výmere 1 068 m², 
zapísanej na liste vlastníctva č. 2106 pre katastrálne územie Ľuborča, obec 
Nemšová, okres Trenčín 

za pozemok vo vlastníctve Milana Rýgera 
• časť pozemku, C KN parcely č. 1871 trvalé trávne porasty o výmere 198 m2, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 328, pre katastrálne územie Ľuborča, obec 
Nemšová, okres Trenčín 
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Dôvodová správa 
 

Dňa 17. 03. 2016 požiadal Milan Rýger, bytom J. Borovského 929/5, 91441 Nemšová mesto 
Nemšová listom č. 479/16 o zámenu časti pozemku. 
 Mesto Nemšová je výlučným vlastníkom pozemku, C KN parcely č. 1870 ostatné plochy 
o výmere 1068 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 2106, katastrálne územie Ľuborča, obec 
Nemšová, okres Trenčín. Milan Rýger je výlučným vlastníkom pozemku, C KN parcely č. 
1864  trvalé trávne porasty o výmere 640 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1895, katastrálne 
územie Ľuborča, obec Nemšová, okres Trenčín a pozemku, C KN parcely č. 1871  trvalé trávne 
porasty o výmere 198 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 328, katastrálne územie Ľuborča, obec 
Nemšová, okres Trenčín.  
Dôvod žiadosti: Pán Rýger žiada zámenu pozemku z dôvodu „scelenia“ jeho pozemkov, C KN 
parciel č. 1864, 1871, z dôvodu  záchrany dominantného stromu a menšieho výrubu náletových 
drevín. 
Ďalšie informácie: 
• Pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Ľuborča, lokalita Divočková 
• Pozemok vo vlastníctve mesta, C KN parcela č. 1870 je po pozemkových úpravách 

ukončených v roku 2010 určená ako prístupová komunikácia k ostatným pozemkom a je 
na ňu zapísaná obmedzujúca poznámka v zmysle katastrálneho zákona a to zákaz 
scudzenia a zaťaženia pozemkov určených projektom pozemkových úprav na spoločné 
zariadenia a opatrenia a toto obmedzenie môže byť podľa § 11 ods. 20 zákona 
o pozemkových úpravách zrušené len rozhodnutím Okresného úradu Trenčín, 
pozemkový a lesný odbor 

• Milan Rýger má oplotenú časť mestského pozemku, C KN parcely č. 1870, vlastníci 
susedných pozemkov nemajú prístup k svojim pozemkom. Na základe žiadosti jedného 
z vlastníkov na zabezpečenie prístupu k jeho parcele, mesto vydalo rozhodnutie na výrub 
drevín aby sa mohla cesta upraviť a používať ako prístupová komunikácia a nariadilo p. 
Rýgerovi odstrániť oplotenie z pozemku vo vlastníctve mesta. Milan Rýger požiadal 
listom o predĺženie termínu na odstránenie oplotenia a súčasne požiadal o zámenu 
pozemkov. 

• Vo veci odstránenia oplotenia koná Mesto Nemšová ako vlastník predmetného pozemku.  
• V prípade, že zámena nebude schválená, vo veci bude konať Stavebný úrad Nemšová.  

 
 
V Nemšovej dňa 13.04.2016                                                  JUDr. Tatiana Hamarová 
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