
  

  
           M E S T O  N E M Š O V Á  

ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová 
  

č.tel: 032/6509611, fax: 032/6598427, e-mail:primator@nemsova.sk  
 
 

V súlade s § 9a  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov 

Mesto Nemšová 
zverejňuje 

 
ZÁMER  

Prenajať majetok mesta Nemšová  
podľa § 9a ods. 9 písm. c)  zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov 
 - ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 
 

Mesto Nemšová má zámer prenajať pozemok parc. KN-C č. 3440 trvalé trávne porasty o 
výmere 809 m²,  k.ú. Nemšová,  pozemok evidovaný Okresným úradom Trenčín, Katastrálny 
odbor  na liste vlastníctva (LV) č. 3713, výlučné vlastníctvo mesta Nemšová  podľa§ 9a ods. 9 
písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to 
spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO 
35 793 783 za navrhnutých podmienok    

• výška nájomného 120,00€ / rok / celý pozemok 
• prenájom na dobu neurčitú  
• účel nájmu : využitie na rozšírenie vjazdu do logistického centra spoločnosti Lidl 

Slovenská republika v.o.s. v Nemšovej  
• súhlas s terénnymi úpravami pozemku s podmienkou, že tieto terénne úpravy 

vopred písomne odsúhlasí MsÚ - oddelenie výstavby 
 
  Zdôvodnenie prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa :  
  Spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO 35 793 783 

požiadala o prenájom pozemku parc. KN-C č. 3440 trvalé trávne porasty o výmere 809 m²,  k.ú. 
Nemšová, LV 3713. Dôvod prenájmu : rozšírenie vjazdu do logistického centra spoločnosti Lidl 
Slovenská republika v.o.s. v Nemšovej. Nakoľko toto rozšírenie je v súlade so zámerom mesta  
spojiť (zokruhovať)  ul. Dubnickú s ul. Púchovskou, ide o verejnoprospešný účel. Zokruhovanie umožní 
občanom a návštevníkom mesta jednoduchší prístup k niektorým lokalitám mesta a aj ušetrí finančné 
prostriedky, ktoré by mesto v budúcnosti muselo vynaložiť pri výstavbe tejto komunikácie.  

 
V Nemšovej dňa 08.06.2015 
 
 
 

                                                                                         Ing. František Bagin 
                                                                                        primátor mesta Nemšová  
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