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Mesto Nemšová                                                       14.11                                                                                                                              
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  19.09.2018 
 
K bodu :                    Zmena  uznesenia č. 425 zo dňa 20.06.2018 
                                       
Spracoval :                 JUDr. Tatiana Hamarová  
Schválil:                     Ján Gabriš – zástupca primátora       
Predkladá :                Ján Gabriš – zástupca primátora 
Materiál obsahuje :   Návrh uznesenia 
                                     Dôvodovú správu s prílohami  
 
Počet výtlačkov :        19 
Rozdeľovník :            členovia MsZ  - 13 x 
                                     primátor mesta 
                                     prednostka MsÚ 
                                     MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania,  život. prostredia a kultúry 
                                     MsÚ - odd. finančné a správy mestského majetku                                      

                         MsÚ - hlavný kontrolór 
               vedúci VPS. m. p. o. 
Dôvodová správa:  

Mesto plánuje výstavbu hokejbalového ihriska. Výstavba ihriska je navrhnutá na pozemku 
vo vlastníctve mesta, C KN parcele č. 3814 a pozemku, C KN parcele č. 3823, ktorá je vo 
vlastníctve členov pozemkového spoločenstva SBUL, Nemšová. Predpokladom pre vydanie 
právoplatného stavebného povolenie je prenájom tohto pozemku. Z tohto dôvodu bol na mestské 
zastupiteľstvo v júni 2018 pripravený materiál a bolo prijaté uznesenie, ktorým bolo schválené 
uzavretie nájomnej zmluvy s tým, že nájomné bude 50 €/ ročne. Prenajímateľ sa po zaslaní 
nájomnej zmluvy vyjadril, že nemôže uzavrieť nájomnú zmluvu s takýmto nájomným z dôvodu, 
že pod stavbou majú valným zhromaždením schválené iné nájomné. Z tohto dôvodu je potrebné 
prijať zmenu uznesenia. Celková výška nájomného bude 440 €/ročne. 
____________________________________________________________________________ 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 

A/ schvaľuje  
zmenu uznesenia č. 425 zo dňa 20.06.2018 nasledovne: 
Podmienky nájomnej zmluvy nahradiť novým znením:  
- nájom na dobu určitú – 5 rokov 
- na časť pozemku, C KN parcely č. 3823 o výmere 975 m2 pod hokejbalové ihrisko 

bude nájomné vo výške 0,40 €/m2/ročne, na zvyšok pozemku, C KN parcely č. 3823 
bude nájomné vo výške 50 €/ročne 

- ukončenie nájomnej zmluvy s NTS 
- nájomca sa zaväzuje, že sa bude o celý pozemok, ktorý je predmetom nájmu 

celoročne starať a udržiavať ho 
 
 
 

V Nemšovej dňa 19.09.2018 


