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U Z N E S E N I A 

z  21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 10. septembra 2020     

 

U z n e s e n i e  č. 206 

 

k bodu – Návrh na poskytnutie daru občianke mesta, majetkovo poškodenej v súvislosti s požiarom  

               v mestskej časti Trenčianska Závada    
 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

A)schvaľuje 

 

jednorazový finančný príspevok vo výške 1 200,00 € určený na sanáciu škody spôsobenej požiarom 

rodinného domu s. č. 1481 pani Márie Gabrišovej na účet zriadený v Slovenskej sporiteľni 

 

B)odporúča 

 

primátorovi mesta, aby verejne vyzval občanov k iniciatíve na pomoc pre pani Máriu Gabrišovú za 

účelom zmiernenia následkov požiaru na rodinnom dome s. č. 1481. 

 

U z n e s e n i e  č. 207 

 

k bodu  –  Návrh na prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci subjektom územnej  

                 samosprávy na výkon samosprávnych pôsobností mesta Nemšová  
 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  

 

schvaľuje  

 

prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon 

samosprávnych pôsobností mesta Nemšová z Ministerstva financií SR vo výške 170 000,00 € 

z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie 

ochorenia COVID-19. 

 

      U z n e s e n i e  č. 208 

 

k bodu  – Výsledky analýzy hospodárenia RVSVV v súvislosti s návrhom na úpravu ceny vodného 

a stočného 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

A / berie na vedomie 

 

výsledky analýzy hospodárenia RVSVV, s.r.o. v súvislosti s návrhom na úpravu ceny vodného 

a stočného  

 

U z n e s e n i e  č. 209 

 

 

k bodu – Stanovenie podmienok odpredaja pri pozemkoch IBV Pod horou, Kľúčové 



 2 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

schvaľuje  

1. pozemky, C KN parcelu č. 321/2 trvalý trávny porast o výmere 688 m2, C KN parcelu  č. 

321/3 trvalý trávny porast o výmere 688 m2, C KN parcelu č. 321/27 trvalý trávny porast 

o výmere 638 m2, C KN parcelu č. 321/28 trvalý trávny porast o výmere 638 m2, C KN 

parcelu č. 321/29 trvalý trávny porast o výmere 638 m2, C KN parcelu č. 321/30 trvalý 

trávny porast o výmere 638 m2, C KN parcelu č. 321/31 trvalý trávny porast o výmere 638 

m2, C KN parcelu č. 321/32 trvalý trávny porast o výmere 638 m2, C KN parcelu č. 321/33 

trvalý trávny porast o výmere 638 m2, C KN parcelu č. 321/34 trvalý trávny porast o výmere 

638 m2, C KN parcelu č. 321/35 trvalý trávny porast o výmere 638 m2, C KN parcelu č. 

321/36 trvalý trávny porast o výmere 638 m2, C KN parcelu   č. 321/37 trvalý trávny porast 

o výmere 638 m2, C KN parcelu č. 321/38 trvalý trávny porast o výmere 693 m2, C KN 

parcelu č. 321/39 trvalý trávny porast o výmere 687 m2, C KN parcelu č. 321/40 trvalý 

trávny porast o výmere 638 m2, C KN parcelu č. 321/41 trvalý trávny porast o výmere 638 

m2, C KN parcelu č. 321/42 trvalý trávny porast o výmere 638 m2, C KN parcelu č. 321/43 

trvalý trávny porast o výmere 638 m2, C KN parcelu č. 321/44 trvalý trávny porast o výmere 

638 m2, C KN parcelu č. 321/45 trvalý trávny porast o výmere 638 m2, C KN parcelu č. 

321/46 trvalý trávny porast o výmere 638 m2, C KN parcelu č. 321/47 trvalý trávny porast 

o výmere 638 m2, C KN parcelu    č. 321/48 trvalý trávny porast o výmere 638 m2, C KN 

parcelu č. 321/49 trvalý trávny porast o výmere 638 m2, C KN parcelu č. 321/50 trvalý 

trávny porast o výmere 638 m2, C KN parcelu č. 321/51 trvalý trávny porast o výmere 693 

m2, C KN parcelu č. 321/52 trvalý trávny porast o výmere 638 m2, C KN parcelu č. 321/53 

trvalý trávny porast o výmere 638 m2, C KN parcelu č. 321/54 trvalý trávny porast o výmere 

638 m2, C KN parcelu č. 321/55 trvalý trávny porast o výmere 638 m2, C KN parcelu č. 

321/56 trvalý trávny porast o výmere 638 m2, C KN parcelu č. 321/57 trvalý trávny porast 

o výmere 638 m2, C KN parcelu č. 321/58 trvalý trávny porast o výmere 638 m2, C KN 

parcelu   č. 321/59 trvalý trávny porast o výmere 638 m2, C KN parcelu č. 321/60 trvalý 

trávny porast o výmere 638 m2, C KN parcelu č. 321/61 trvalý trávny porast o výmere 681 

m2, C KN parcelu č. 321/62 trvalý trávny porast o výmere 936 m2, C KN parcelu č. 321/63 

trvalý trávny porast o výmere 997 m2, C KN parcelu č. 321/64 trvalý trávny porast o výmere 

681 m2, C KN parcelu č. 321/65 trvalý trávny porast o výmere 637 m2, C KN parcelu č. 

321/66 trvalý trávny porast o výmere 638 m2, C KN parcelu č. 321/67 trvalý trávny porast 

o výmere 638 m2, C KN parcelu č. 321/68 trvalý trávny porast o výmere 638 m2, C KN 

parcelu č. 321/69 trvalý trávny porast o výmere 638 m2, C KN parcelu   č. 321/70 trvalý 

trávny porast o výmere 638 m2, C KN parcelu č. 321/71 trvalý trávny porast o výmere 638 

m2, C KN parcelu č. 321/72 trvalý trávny porast o výmere 638 m2, C KN parcelu č. 321/73 

trvalý trávny porast o výmere 638 m2, C KN parcelu č. 321/74 trvalý trávny porast o výmere 

693 m2, C KN parcelu č. 321/75 trvalý trávny porast o výmere 917 m2, C KN parcelu č. 

321/76 trvalý trávny porast o výmere 774 m2, C KN parcelu č. 321/77 trvalý trávny porast 

o výmere 803 m2, C KN parcelu č. 321/78 trvalý trávny porast o výmere 832 m2, C KN 

parcelu č. 321/79 trvalý trávny porast o výmere 862 m2, C KN parcelu č. 321/80 trvalý 

trávny porast o výmere 933 m2, C KN parcelu   č. 321/84 trvalý trávny porast o výmere 

1101 m2, C KN parcelu č. 321/85 trvalý trávny porast o výmere 840 m2, C KN parcelu č. 

321/86 trvalý trávny porast o výmere 840 m2, C KN parcelu č. 321/87 trvalý trávny porast 

o výmere 840 m2, C KN parcelu č. 321/88 trvalý trávny porast o výmere 958 m2, zapísané 

na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Kľúčové, obec Nemšová, okres Trenčín ako 

prebytočný majetok mesta Nemšová 

 

2. v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov spôsob prevodu vlastníctva pozemkov uvedených v odseku 1 tohto uznesenia  

podľa  § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí  ako prípad hodný 
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osobitného zreteľa. Odpredaj pozemkov bude realizovaný prednostne obyvateľom obce 

s poukazom na § 1 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. Pri odpredaji pozemkov sa bude vychádzať najmä z nasledovných zásad: 

a) pozemky sa budú predávať výlučne za účelom výstavby rodinných domov 

b) pozemok sa bude predávať max. jeden žiadateľovi, resp. žiadateľom - manželom, pričom do 

spoluvlastníctva bude možné predať pozemok len v prípade, ak aspoň jeden z manželov 

bude mať trvalý pobyt na území mesta Nemšová v čase prideľovania pozemku a podpisu 

kúpnej zmluvy k pozemku;  

c) kúpna cena za pozemok 65,00 €/m² 

d) pozemky sa budú predávať s predkupným právom v prospech Slovenského pozemkového 

fondu  

e) správny poplatok za návrh na vklad budú hradiť kupujúci  

f) povinnosti kupujúceho resp. kupujúcich: 

1. získať právoplatné stavebné povolenie najneskôr do dvoch rokov od uzatvorenia kúpnej 

zmluvy, 

2. v lehote troch rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy dokončiť výstavbu aspoň do štádia 

rozostavanosti stavby spôsobilej na zápis do katastra nehnuteľností, 

3. nemožnosť prevodu pozemku tretej osobe, okrem príbuzných v priamom rade po dobu 

päť rokov od skolaudovania stavby postavenej na nadobudnutom pozemku, 

4. nemožnosť uskladnenia stavebného materiálu na pozemku do skončenia druhej etapy 

výstavby inžinierskych sietí v lokalite IBV Pod Horou.  

 

 

 

 

 

JUDr. Miloš Mojto      

                                          primátor mesta 


