UZNESENIA
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej,
konaného dňa 21. mája 2020
U z n e s e n i e č. 165
k bodu – Kontrola plnenia uznesení
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení
U z n e s e n i e č. 166
k bodu –

Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.03.2020

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu
berie na vedomie
Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.03.2020
U z n e s e n i e č. 167
k bodu – Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2020 – RO č. 3
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu
A /schvaľuje
1.) zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2020 – RO č. 3 v zmysle predloženého materiálu.
Celkové príjmy rozpočtu mesta Nemšová na rok 2020 sa rozpočtujú vo výške 9.659.709,00 €
a celkové výdaje rozpočtu mesta Nemšová na rok 2020 sa rozpočtujú vo výške 9.659.709,00 €.
U z n e s e n i e č. 168
k bodu – Plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 31.03.2020
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu
berie na vedomie
Plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 31.03.2020
Plnenie finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 31.03.2020
U z n e s e n i e č. 169
k bodu –

Majetkové záležitosti:
Zámer odpredať C KN parcelu č. 11/17, kat. územie Kľúčové – Ing. Breznická

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu
A/ neschvaľuje
1. pozemok, C KN parcelu č. 11/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 160 m2,
vytvorenú geometrickým plánom č. 45682925-03/2020 z pozemkov, EKN parcely
č. 61/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, E KN parcely č. 62/12 orná pôda
o výmere 1252 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Kľúčové
ako prebytočný majetok Mesta Nemšová
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2. zámer odpredať pozemok, C KN parcelu č. 11/17 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 160 m2, vytvorenú geometrickým plánom č. 45682925-03/2020 z pozemkov,
EKN parcely č. 61/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, E KN parcely č. 62/12
orná pôda o výmere 1252 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie
Kľúčové vo výlučnom vlastníctve mesta Nemšová podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí... ako dôvod hodný osobitného zreteľa do výlučného
vlastníctva Ing. Margite Breznickej, bytom Sadová 10, 91441 Nemšová
U z n e s e n i e č. 170
k bodu –

Majetkové záležitosti:
Zámer odpredať (prenajať) C KN parcelu č. 599/22, kat. územie Nemšová –
Nikola Karaus

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu
A/ neschvaľuje
1. pozemok, C KN parcelu č. 599/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 119 m2,
zapísanú na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová
ako prebytočný majetok Mesta Nemšová
2. zámer odpredať pozemok, C KN parcelu č. 599/22 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 119 m2, zapísanú na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová vo
výlučnom vlastníctve mesta Nemšová podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí.... ako dôvod hodný osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva pre
Nikola Karaus, bytom Duklianska 658/1, 91441 Nemšová
3. pozemok, C KN parcelu č. 599/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 119 m2,
zapísanú na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová
ako dočasne prebytočný majetok Mesta Nemšová
4. zámer prenajať pozemok, C KN parcelu č. 599/22 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 119 m2, zapísanú na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová podľa §
9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako dôvod hodný
osobitného zreteľa pre Nikola Karaus, bytom Duklianska 658/1, 91441 Nemšová
U z n e s e n i e č. 171
k bodu –

Majetkové záležitosti:
Predĺženie výpožičky – OZ Peregrín

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu
schvaľuje zámer na výpožičku nebytového priestoru – miestnosti o výmere 15,30 m2
nachádzajúcej sa na prízemí pri vchode po pravej strane v budove mestského múzea
nachádzajúceho sa na pozemku, C KN parcele č. 825/7 v katastrálnom území Nemšová podľa §
9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného
zreteľa
1. pre činnosť OZ Peregrín, IČO 42149941, Mlynská 373/10, Nemšová
2. pre OZ Peregrín IČO 42149941, Mlynská 373/10, Nemšová za účelom uskladnenia
zdravotníckych pomôcok na dobu určitú – 3 roky odo dňa zverejnenia zmluvy
Zdôvodnenie výpožičky ako prípad hodný osobitného zreteľa :
Peregrín, Občianske združenie na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám pôsobí v meste
Nemšová od októbra 2010. Jeho hlavnou náplňou je pomoc a psychická podpora pri prekonávaní
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spoločenských, rodinných a psychických problémov pri vzniku ochorenia, počas liečby a pri návrate do
bežných životných podmienok ale aj pomoc a podpora rodinným príslušníkom onkologických pacientov.
Toto združenie od roku 2017 prevádzkuje Požičovňu zdravotných pomôcok a za účelom uskladnenia
zdravotníckych pomôcok bola v roku 2017 mestským zastupiteľstvom schválená na 3 roky výpožička
nebytového priestoru v budove mestského múzea. Občianske združenie požiadalo o predĺženie tejto doby.
Uvedená činnosť je založená na dobrovoľníckej práci a poskytli potrebné služby viac než stovke klientov.

Schválenie uznesenia :
Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
U z n e s e n i e č. 172
k bodu –

Majetkové záležitosti:
Zriadenie vecného bremena – Pavol Kudlík a manž., Juraj Beňo a manž., kat. územie
Kľúčové

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu
schvaľuje
v súlade s článkom 11 ods. 1 VZN Mesta Nemšová č. 04/2012 – Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Nemšová zriadenie bezplatného vecného bremena na
dobu neurčitú na pozemky, E KN parcelu č. 701/20 ostatné plochy o výmere 687 m2, E
KN parcelu č. 701/13 ostatné plochy o výmere 5721 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 1
katastrálne územie Kľúčové, obec Nemšová, okres Trenčín v prospech vlastníkov
pozemkov:
- C KN parcely č. 979/2 orná pôda o výmere 659 m2, C KN parcely č. 979/3
zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2, C KN parcely č. 979/4 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 432 m2,zapísaných na liste vlastníctva č. 1085 katastrálne
územie Újazd, obec Skalka nad Váhom, okres Trenčín ( vlastníkmi pozemkov sú Juraj
Beňo a manželka Dominika )
-

C KN parcely č. 978/1 orná pôda o výmere 1585 m2, C KN parcely č. 978/2
zastavané plochy a nádvoria o výmere 113 m2, C KN parcely č. 978/3 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 248 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1047
katastrálne územie Újazd, obec Skalka nad Váhom, okres Trenčín (vlastníkmi
pozemkov sú Pavol Kudlík a manželka Kamila)

Vecné bremeno „in rem“ spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť
na predmetných nehnuteľnostiach v rozsahu podľa geometrického plánu:
a) zriadenie, uloženie a existenciu elektrickej prípojky
b) vstup, prechod a prejazd za účelom údržby, kontroly, opráv a rekonštrukčných prác na
inžinierskych sieťach– mechanizmami ako i oprávnenými pracovníkmi oprávneného
z vecného bremena
Rozsah vecného bremena je vyznačený na geometrickom pláne č. 50183630-05-20
vyhotovený dňa 16.01.2020 Ing. Branislavom Novákom, autorizačne overený Ing.
Dušanom Bloudekom dňa 23.01.2020 a úradne overený Okresným úradom Trenčín,
odborom katastrálnym dňa 04.02.2020 pod č. 130/20.
Všetky náklady súvisiace so zriadením vecného bremena (správny poplatok za návrh na
vklad do katastra nehnuteľností, náklady za vyhotovenie geometrického plánu.....) uhradia
oprávnení z vecného bremena
U z n e s e n i e č. 173
k bodu –

Majetkové záležitosti:
Zriadenie vecného bremena – RVS VV, s r. o., kat. územie Ľuborča, Nemšová
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Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu
A/ s c h v a ľ u j e
v súlade s článkom 11 ods. 1 VZN Mesta Nemšová č. 04/2012 – Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Nemšová zriadenie bezplatného časovo neobmedzeného
vecného bremena na pozemok, E KN parcelu č. 21/6 trvalý trávny porast o výmere 150
m2, zapísané na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Ľuborča, obec Nemšová, okres
Trenčín a pozemky, C KN parcelu č. 864/2 záhrady o výmere 482 m2, C KN parcelu č.
865 zastavané plochy a nádvoria o výmere 243 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 1,
katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres v prospech spoločnosti Regionálna
vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o. (RVSVV, s.r.o.), IČO: 36682888 so sídlom:
Janka Palu 2/3, 91441 Nemšová
Vecné bremeno „in personam“ spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena
strpieť na predmetných pozemkoch v rozsahu podľa geometrických plánov:
a) uloženie a existenciu vodovodu,
b) užívanie, prevádzkovanie, rekonštrukcie, údržbu, opravy, úpravy vodovodu
Rozsah vecného bremena je v katastrálnom území Ľuborča vyznačený na geometrickom
pláne č. 37 718 193-92/2019 vyhotovený dňa 25.09.2019 Bc. Milanom Masarykom
a úradne overený Okresným úradom Trenčín, odborom katastrálnym dňa 16.12.2019 pod
č. 1321/19.
Rozsah vecného bremena je v katastrálnom území Nemšová vyznačený na geometrickom
pláne č. 37 718 193-91/2019 vyhotovený dňa 25.09.2019 Bc. Milanom Masarykom
a úradne overený Okresným úradom Trenčín, odborom katastrálnym dňa 08.10.2019 pod
č. 1320/19.
Všetky náklady súvisiace so zriadením vecného bremena uhradí oprávnený z vecného
bremena.
Vstup prevádzkovateľa verejného vodovodu na cudzie pozemky je upravený v zákone
č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení
zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

JUDr. Miloš Mojto
primátor mesta
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