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Mesto Nemšová                                                               10.10                                                                                                                             
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  18. 11. 2021 
 
K bodu: Zrušenie uznesenia č. 240 zo dňa 14.02.2017, ktorým bol schválený 

prenájom pozemkov Slovenskému zväzu ľadového hokeja   
                                   
Spracoval:  JUDr. Tatiana Hamarová  
Schválil:   Ing. Rudolf  Kúkel, PhD. 
Predkladá:  JUDr. Tatiana Hamarová  
Materiál obsahuje: Návrh uznesenia 

Dôvodovú správu  
 

Počet výtlačkov: 20 
Rozdeľovník:  členovia MsZ - 13x 

primátor mesta 
prednosta MsÚ 
MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania,  život. prostredia a kultúry 
MsÚ - odd. finančné a správy mestského majetku 

   MsÚ - odd. výstavby 
MsÚ - hlavný kontrolór 

  vedúci VPS. m. p. o. 
 

Dôvodová správa: Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej, uznesením č. 240 zo dňa 14.02.2017 schválilo 
prenájom pozemkov, resp. ich častí, C KN parcely č. 14/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12988 
m2 a C KN parcely č. 14/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5611 m², zapísaných na liste 
vlastníctva č. 1, pre katastrálne územie Nemšová podľa  §9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa – Slovenskému zväzu ľadového hokeja na dobu 
určitú - 40 rokov za celkové nájomné 1 € za účelom výstavby športovej haly. Pozemky sa nachádzajú 
v blízkosti Základnej školy. Podľa vyjadrenia SZĽH z roku 2019 mal SZĽH rokovať s ďalšími 
mestami a obcami, ktoré splnili všetky požadované podmienky, teda aj s Nemšovou.  Na ďalšiu žiadosť 
o stanovisko, či je ešte prenájom pozemkov aktuálny, resp. či je ešte možnosť realizácie športovej haly, 
neprišla žiadna odpoveď.    
 
Prerokované :    
a)  v Komisii životného prostredia a výstavby dňa  .11.2021 - stanovisko predloží predseda  
b) v  Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa   .11.2021 - stanovisko predloží predseda 

  
 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
 ruší 

uznesenie č. 240 zo dňa 14.02.2017, ktorým bol schválený zámer prenájmu a prenájom 
pozemkov, C KN parcely č. 14/1 a č. 14/5, zapísaných na liste vlastníctva č. 1, pre 
katastrálne územie Nemšová Slovenskému zväzu ľadového hokeja za účelom výstavby 
športovej haly 


