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K bodu :                      Odkúpenie pozemku vo vlastníctve SR v správe SPF spoločnosťou  

RVSVV, s.r.o. 
                                    
Spracoval :                  Ing. Kiačik Peter, odborný referent RVSVV, s.r.o. 
Schválil:                       Ing. František Bagin –primátor     
Predkladá :                  Ing. František Bagin –primátor     
Materiál obsahuje :     Návrh uznesenia 
                                      Dôvodovú správu, Geometrický plán č. 33183287-75-16. 
Počet výtlačkov :         20 
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 :  v Komisii finančnej a správy mestského majetku dňa   ..11.2016, o výsledku bude  
                            informovať predseda komisie. 
                           Na pracovnej porade poslancov MsZ dňa 02.11.2016 
Dôvodová správa: RVSVV, s.r.o. si podala žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve SPF. 

Na SPF, regionálny odbor Trenčín bola doručená žiadosť RVSVV, s.r.o., o majetkoprávne 
usporiadanie pozemku pre objekt kanalizačnej prečerpávacej stanice ČS9, stavby 
„Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ v k.ú. Ľuborča. 
Konkrétne ide o časť stavby, s ním súvisiace stavebné objekty umiestnené na pozemku vo 
vlastníctve SR v správe SPF a to: 

- KN E parc. Č. 1007/2, o výmere 632 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísané na liste 
vlastníctva 1252, k.ú. Ľuborča, obec Nemšová, v celosti, identifikovaná na KNC parc. Č. 
633, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v užívaní obce. 

Pozemok je možné usporiadať podľa existujúceho právoplatného stavebného povolenia pre 
realizáciu stavby „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ a 
s doložením dokladu schválenia odkúpenia pozemku Mestským zastupiteľstvom. Presné 
umiestnenie ČS9 prikladáme v prílohe č.1 – Geometrický plán č. 33183287-75-16. 
 
 

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/   schvaľuje  
 
odkúpenie pozemku KN E parc. Č. 1007/2, o výmere 632 m2, druh pozemku ostatné plochy, 
zapísané na liste vlastníctva 1252, k.ú. Ľuborča, obec Nemšová, v celosti, identifikovaná na 
KNC parc. Č. 633, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v užívaní obce spoločnosťou 
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o., J.Palu 2/3, 914 41  Nemšová. 
 
                        
V Nemšovej dňa 9.11.2016 


