
 
M E S T O  N E M Š O V Á 

M E S T S K Ý  Ú R A D  
ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

   MsÚ/1876/2020              
 

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 podľa § 9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov pozemky, C KN parcela č. 2536/1 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 2611 m2,   C KN parcela č. 2536/2 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 7503 m2, C KN parcela č. 2536/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 209 m2, 
C KN parcela č. 2536/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2,  CKN parcela 
č. 2536/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 63 m2, C KN parcela č. 2537 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 979 m2, C KN parcela č. 2538 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 2361 m2, C KN parcela č. 2539/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 287 m2, 
C KN parcela č. 2539/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 321 m2, vytvorené na 
základe geometrického plánu č. 36315583-081-2018 z pozemkov, C KN parcely č. 2536 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 281 m2, C KN parcely č. 2537 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 979 m2, C KN parcely č. 2538 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
2671 m2,  C KN parcely č. 2539 zastavané plochy a nádvoria o výmere 534 m2, zapísaných 
na liste vlastníctva č. 2106, katastrálne územie Ľuborča  ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa spoločnosti  Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o. (RVSVV, 
s.r.o.), IČO: 36682888  so sídlom: Janka Palu 2/3, 91441 Nemšová  za podmienok: nájomná 
zmluva na dobu neurčitú, nájomné: 0,70 €/m2/rok.  

       

Zdôvodnenie prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa: 

  Pozemky, ktoré sú predmetom nájmu sa nachádzajú  v areáli ČOV Nemšová a sú vo 

výlučnom vlastníctve mesta. Budovy a ostatné inžinierske stavby vlastní Regionálna 

vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o., ktorá okrem pozemkov pod stavbami užíva všetky 

pozemky v tomto areáli.  

 Zámer prenajať tento pozemok podľa ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona             
č. 138/1991 Zb. ako prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Nemšovej č. 189 zo dňa 25.06.2020 

  
  Nemšovej dňa 04.09.2020 
 
 

            JUDr. Miloš Mojto 
        primátor mesta Nemšová 

 
 
Zverejnené na úradnej tabuli a na www.nemsova.sk od 08.09.2020 do 24.09.2020 

 
   


