Zápis zo zasadania Komisie finančnej a správy mestského majetku pri MsZ
v Nemšovej, konané dňa 13.4.2015

Prítomní: Ing. Stanislav Gabriš, Stanislav Husár, Jaroslava Prosňanská,Ing. Agáta Sabadková, JUDr. Miloš
Mojto, Agnesa Vašíčková, Pavel Chmelina, Ing. Jarmila Savková
Prizvaní: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu

1. FK po prerokovaní doporučuje MsZ schváliť návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2015 – RO č. 2
s tým že tento doporučuje na návrh MsÚ doplniť o dotáciu pre neziskový fond Beňadik vo výške 1.500,- € a na
zamestnanie 10 pracovníkov na plný pracovný úväzok na dobu 5 mesiacov z evidencie nezamestnaných v rámci
projektu Zamestnanci DE MINIMIS – projekt EÚ. Na tento projekt sa navrhuje zaradiť do rozpočtu v rámci
príjmov čiastku 25.700,- € (dotácia z ÚPSV a rodiny) a v časti výdajov čiastku 29.400,- €. Rozdiel vo výške
3.700,- € bude teda vykrytý z rozpočtu mesta.
2. FK po prerokovaní doporučuje MsZ schváliť Cenník multifunkčného ihriska v Nemšovej, ktorý nadobudne
účinnosť dňom 1.5.2015. FK doporučuje MsÚ zabezpečiť okrem správcu ihriska ešte jednu osobu, ktorá bude
mať k dispozícií kľúče od areálu v prípade nedostupnosti správcu ihriska.
3.K žiadosti Daniela Mutňana a manž. ohľadne dlhodobého užívania mestského pozemku KN C p.č. 1898/182
o výmere 3m2, k.ú. Nemšová FK po prerokovaní doporučuje MsZ žiadosť schváliť, resp. doporučuje prerokovať
so žiadateľmi jeho odpredaj pozemku do vlastníctva žiadateľov.
4. FK po prerokovaní doporučuje MsZ schváliť majetkoprávne vysporiadanie pozemku KN C p.č. 508/4 k.ú.
Ľuborča vo výmere 2 m2 jeho odkúpením od Alojza Ližičiara a manž. Márie, bytom Nemšová, Družstevná 19
za cenu 10,- €/m2. Účel odkúpenia: majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod oporným múrom v Ľuborči.
5. FK po prerokovaní nedoporučuje MsZ schváliť žiadosti o odpredaj mestských pozemkov:
a) žiadosť spoločnosti LIDL SR v.o.s. - p.č. KN C 3440 o výmere 809m2 k.ú. Nemšová – dôvodom je nutnosť
zachovania možnosti výstavby plánovanej obchvatovej komunikácie.
b) žiadosť Jarmily Zahorcovej, Ľuborčianska 42, Nemšová - p.č. KN C 1135 o výmere 889m2 k.ú. Ľuborčadôvodom je skutočnosť, že podľa návrhu nového územného plánu je táto lokalita určená na IBV.
c) žiadosť Pavlíny Ďurišovej, m.č. Trenčianska Závada, ul. Potôčky1480/1 – p.č. KN C 216/2 o výmere 877m2
k.ú. Trenč. Závada- predmetný pozemok sa využíva ako prístupová komunikácia k pozemkom vo vlastníctve
urbárnikov Tr. Závada.
6. FK po prerokovaní doporučuje MsZ schváliť odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN C –p.č.
109 orná pôda k.ú. Ľuborča o celkovej výmere 2030 m2 – odkúpenie podielu o veľkosti 823/8892 t.j. výmera
podielu 187,887 m2 za cenu 10,00 €/m2. Odkúpením pozemku sa majetkoprávne usporiada celý pozemok pod
budovou športových kabín TJ Družstevník Vlára Ľuborča ako aj celý oplotený areál ihriska. Odkúpenie sa bude
realizovať od p. Jána Begáňa, bytom Nemšová, Považská 21.
7. K žiadosti o majetkoprávne vysporiadanie pozemku KN C p.č. 1898/276 o výmere 263m2 v prospech Carmen
Šebíkovej FK konštatuje, že v prípade, že oplotenie pozemku, ktoré vybudovala žiadateľka bez súhlasu
vlastníka pozemku-mesta Nemšová, je vybudované na hlavnom kanálovom zberači, nie je možné pozemok
odpredať.
8. K žiadosti Petra Prnu, bytom Nemšová, Dvorecká č. 5 ohľadne zriadenia vecného bremena „in rem“
v prospech vlastníkov pozemku KN C p.č. 139/80 k.ú. Ľuborča – zriadenie a uloženie NN prípojky elektriny
a prípojky plynu , ako aj práva vstupu, prechodu a prístupu na pozemok KN C p.č. 139/1 k.ú. Ľuborča , FK
doporučuje MsZ túto schváliť.
9. K žiadosti Rastislava Fáryho, ohľadne zriadenia vecného bremena na zriadenie a uloženie prípojky elektriny
NN a práva vstupu, prechodu a prístupu na pozemky KN C p.č. 865 a 864/1 k.ú. Nemšová
FK túto berie na vedomie s tým, že doporučuje MsZ akceptovať stanovisko Komisie výstavby.

10. FK po prerokovaní doporučuje MsZ schváliť Splnomocnenie pre primátora mesta Ing. Františka Bagina na
zastupovanie vlastníka poľovných pozemkov – Mesta Nemšová v súlade s Občianskym zákonníkom, Zákonom
o správnom konaní a v súlade so Zákonom o poľovníctve.
11. FK po prerokovaní doporučuje MsZ schváliť prenájom pozemku KN C p.č. 131/1 o výmere 135 m2 k.ú.
Ľuborča podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa
Stnaislavovi Husárovi, bytom Borovského 948/20, Nemšová tak, ako bolo predložené na rokovanie komisie.

Ing. Stanislav Gabriš
predseda komisie

Vyhotovil: Ing. Savková

