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Počet výtlačkov:
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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. finančné a správy mestského majetku
MsÚ - odd. výstavby
MsÚ - hlavný kontrolór
vedúci VPS. m. p. o.

Prerokované :
a) v Komisii životného prostredia a výstavby dňa .12.2020 - stanovisko predloží predseda
b) v Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa .12.2020 - stanovisko predloží predseda
Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu
schvaľuje
1) nasledovnú zmenu uznesenia č. 189 zo dňa 25. 06.2020
v bode 1 a 2 uznesenia č. 189 zo dňa 25.06.2020 sa vypúšťa C KN parcela č. 2536/1
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2611 m2
2) nasledovnú zmenu uznesenia č. 218 zo dňa 24. 09. 2020
z uznesenia č. 218 zo dňa 24.09.2020 sa vypúšťa C KN parcela č. 2536/1 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 2611 m2
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Dôvodová správa
K bodu: Zmena uznesenia č. 189 zo dňa 25. 06. 2020 a uznesenia č. 218 zo dňa 24. 09.
2020
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 189 zo dňa 25. 06. 2020 bola schválená dočasná
prebytočnosť pozemkov v areáli ČOV Nemšová, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve mesta a
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. Zároveň bol
týmto uznesením schválený zámer prenajať tieto pozemky podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 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.
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 218 zo dňa 24. 09. 2020 bol schválený samotný
prenájom týchto pozemkov spoločnosti RVSVV, s.r.o..
Pri vyhotovovaní nájomnej zmluvy bolo zistené, že sa medzi pozemky nedopatrením
dostal aj pozemok, C KN parcela č. 2536/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2611 m2,
vytvorená na základe geometrického plánu č. 36315583-081-2018 z pozemku, C KN parcely
č. 2536 zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 281 m2, zapísanej na liste vlastníctva
č. 2106, katastrálne územie Ľuborča. Táto parcela netvorí areál ČOV Nemšová, ale je to
parcela, ktorá bola vytvorená za účelom odčlenenia parcely pod zberným dvorom. Z tohto
dôvodu bol spracovaný materiál na zmenu prijatých uznesení.
V Nemšovej dňa 03.12.2020

JUDr. Tatiana Hamarová
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