MESTO NEMŠOVÁ
MESTSKÝ ÚRAD
ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
MsÚ/156/2021

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 zámer prenajať podľa § 9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov časť pozemkov, C KN parcely č. 146/16
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 244 m2 (časť o výmere 2 m2), zapísanej na liste
vlastníctva č. 1, katastrálne územie Ľuborča a C KN parcely č. 4429 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 2617 m2 (časť o výmere 12 m2), zapísanej na liste vlastníctva 3713,
katastrálne územie Nemšová ako dôvod hodný osobitného zreteľa občianskemu združeniu
HUBERT Ľuborča, Jozefa Hanku 1105/6, Nemšová za podmienok: prenajímaná časť
pozemkov je vyznačená na mapke a bude tvoriť prílohu nájomnej zmluvy, účel nájmu:
umiestnenie informačných tabúľ včelárskeho náučného chodníka, nájomná zmluva na dobu
určitú do 31.12.2030, nájomné: 1€/m2, t.j. celkovo 14 € za celé obdobie nájmu
Zdôvodnenie prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa:
Ide o prenájom časti pozemkov, C KN parcely č. 146/16, kat. územie Ľuborča
a č. 4429 v kat. území Nemšová o výmere 14 m2 pre občianske združenie HUBERT Ľuborča.
Toto občianske združenie bolo založené za účelom zachovania a sprístupnenia prírodných
a kultúrnych pamiatok v regióne Ľuborča a na pozemkoch, ktoré sú predmetom nájmu
umiestnia na vlastné náklady informačné tabule včelárskeho náučného chodníka.
Zámer prenajať tento pozemok podľa ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. ako prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva v Nemšovej č. 258 zo dňa 16.12.2020.
V Nemšovej dňa 03. 02. 2021
JUDr. Miloš Mojto
primátor mesta Nemšová
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