Mesto Nemšová

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 04.11.2015
K bodu :

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľností na ul. Janka Palu v Nemšovej
(budova súp. č. 47/18 a pozemok parc. KN-C č. 77/1)

Spracoval :
Schválil:
Predkladá :
Materiál obsahuje :

Ing. Mgr. Rudolf Vyhňár
Ján Gabriš – zástupca primátora
Ján Gabriš – zástupca primátora
Návrh uznesenia
Dôvodovú správu s prílohami

Počet výtlačkov :
Rozdeľovník :

19
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 ... stanovisko predloží predseda komisie na
rokovaní MsZ
b) v Komisii finančnej a správy majetku mesta ... stanovisko predloží predseda komisie na
rokovaní MsZ
c) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej

Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej
na základe prerokovaného materiálu
A/ neschvaľuje
1) nehnuteľnosti :
a) budova súp. č. 47, orientačné č. 18 na ulici Janka Palu v Nemšovej, ktorá je vo
vlastníctve Mesta Nemšová,
b) pozemok parc. KN-C č. 77/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 619 m², k.ú.
Nemšová, pozemok evidovaný Okresným úradom Trenčín na liste vlastníctva č. 1, výlučné
vlastníctvo Mesta Nemšová,
ako prebytočný majetok Mesta Nemšová.

V Nemšovej dňa 04.11.2015
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Dôvodová správa
Dňa 26.08.2015 požiadala Natália Tršková, Kaderníctvo a holičstvo v Nemšovej , SNP 167/2,
914 41 Nemšová svojou žiadosťou č.j. 879/15 o odkúpenie predmetných nehnuteľností.
Aj z dôvodu zámeru mesta riešiť Centrálnu mestskú zónu je návrh uznesenia : neschvaľuje.
V súčasnej dobe je budova a časť pozemku v prenájme.
Dôvod predloženia materiálu do MsZ : o každom prevode nehnuteľností vo vlastníctve mesta
rozhoduje podľa zákona o majetku obcí vždy obecné zastupiteľstvo.

V Nemšovej dňa 20.10.2015

Ing. Mgr. Rudolf Vyhňár
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