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Mesto Nemšová                                                                                                                                                                   
 
 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA 
DŇA  16.09.2015 

 
K bodu :                      Zmena uznesenia č. 18 zo dňa 11.02.2015 
 
Spracoval :                   Ing. Mgr. Rudolf Vyhňár  
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 ... 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 dňa 09.09.2015 
 
 
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  
       nasledovnú zmenu uznesenia č. 18 schváleného Mestským zastupiteľstvom dňa 11.02.2015 : 
 
v časti A/ ods. 1 uznesenia sa menia pozemky  

a) parc. KN-C č.  1858 trvalé trávne porasty o výmere  173 m², k.ú. Luborča,  
b) parc. KN-C č.  1859 trvalé trávne porasty o výmere  217 m², k.ú. Luborča,  

oba pozemky vedené Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor na liste vlastníctva 
(LV) 2205 pre k.ú. Ľuborča 

 
na pozemky :  

a)  parc. KN-C č.  1858 trvalé trávne porasty o výmere  148 m², k.ú. Luborča,  
b) parc. KN-C č.  1859/1 trvalé trávne porasty o výmere  144 m², k.ú. Luborča,  
c) parc. KN-C č.  1859/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere  98 m², k.ú. Luborča,  
všetky pozemky k.ú. Ľuborča, list vlastníctva 2205 (vlastník Lukáš Rýger) 

   V Nemšovej dňa 16.09.2015 
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Dôvodová správa 

 
Dňa 11.02.2015 Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej svojím uznesením č. 18 schválilo vecné 
bremeno „in rem“ v prospech každodobého vlastníka pozemkov :  

a) parc. KN-C č.  1858 trvalé trávne porasty o výmere  173 m², k.ú. Luborča,  
b) parc. KN-C č.  1859 trvalé trávne porasty o výmere  217 m², k.ú. Luborča,  

oba pozemky vedené Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor na liste vlastníctva 
(LV) 2205 pre k.ú. Ľuborča ... t.j. v prospech Lukáša Rýgera, tak ako bola jeho 
žiadosť, tak ako boli písané pozemky na LV 2205 pre k.ú. Ľuborča.  

 
    Cca týždeň pred zavkladovaním zmluvy o vecnom bremene si dal Lukáš Rýger zapísať 
geometrický plán na rozdelenie jeho 2 vyššie uvedených pozemkov, na ktoré bolo zriadené 
vecné bremeno  a to na tieto 3 pozemky :  

a) parc. KN-C č.  1858 trvalé trávne porasty o výmere  148 m², k.ú. Luborča,  
b) parc. KN-C č.  1859/1 trvalé trávne porasty o výmere  144 m², k.ú. Luborča,  
c) parc. KN-C č.  1859/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere  98 m², k.ú. Luborča,  

všetky pozemky k.ú. Ľuborča, list vlastníctva 2205 
Lukáš Rýger tým  vlastne zmenil uznesenie č. 18.  Bolo to bez informovania zhotoviteľa 
materiálu o vecnom bremene ! 
 
Z uvedeného dôvodu je potrebné zmeniť uznesenie tak, ako je navrhnuté : Zriadenie 
vecného bremena v prospech majiteľa 3 pozemkov a nie 2 pozemkov.  
 
 
Poznámka :  
V dôvodovej správe v materiáli na  pracovné stretnutie 09.09.2015 bola informácia, že :  
    „Po vložení celej el. prípojky do zeme bolo zistené, že i keď Lukáš Rýger uložil el. prípojku do 
existujúcej poľnej cesty, ktorá vedie od ul. Závadskej smerom k jeho pozemkom, časť el. prípojky 
uložil aj do súkromného pozemku C-1847 p. Šamajovej.  Lebo poľná cesta, ktorá je tam dlhé 
roky, nevedie len cez mestský pozemok, ale aj cez súkromný pozemok !!!.  (Pozn.: chyba sa 
spravila pri pozemkových úpravách v roku 2010).  Riešila sa teda celá el. prípojka a bol  
posunutý vklad do katastra na zavkladovanie Zmluvy o zriadení vecného bremena s mestom na 
začiatok mája 2015.“  
Poznámka len vysvetľovala, prečo bol podaný návrh na vklad vecného bremena na kataster až po 
3 mesiacoch po schválení vecného bremena v MsZ. A medzitým sa zmenili pozemky Lukáša 
Rýgera.  
 
V Nemšovej dňa 10.09.2015                                                     Ing. Mgr. Rudolf Vyhňár 


