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ZÁMER 

prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu 
 
 
     Mesto Nemšová ako výlučný vlastník pozemku parc. KN-C č. 2536 zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 10 281 m², k.ú. Ľuborča, obec Nemšová, okres Trenčín, pozemok 
vedený Správou katastra v Trenčíne na LV 2106 pre k.ú. Ľuborča, vlastníctvo v 1/1-ine mesto 
Nemšová, vyhlasuje zámer na dočasné užívanie majetku mesta Nemšová ( časť tohto 
pozemku o výmere 2 720 m² ) formou nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov - ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, a to spoločnosti Bluetech s.r.o., so sídlom Žižkova 596, 395 01 Pacov, Česká 
republika. 
 
Zdôvodnenie nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c/ :   
Obchodná spoločnosť Bluetech s.r.o., so sídlom Žižkova 596, 395 01 Pacov, Česká republika 
v rokoch 2010 až 2012 sa významnou mierou podieľala na vybudovaní Regionálneho centra 
zhodnocovania BRO v Nemšovej, m.č. Ľuborča ( zariadenia na úpravu, spracovanie a 
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov ). Začiatkom júna tohto roku bolo mesto 
Nemšová touto spoločnosťou oslovené so žiadosťou o krátkodobý prenájom ( na 3 mesiace ) 
pozemku o výmere cca 3 000 m² na dočasné uskladnenie materiálu v súvislosti s obchodnými 
aktivitami tejto spoločnosti na Slovensku. Keďže požiadavka bola zabezpečenie stáleho 
monitorovania pozemku kamerovým systémom, kvalitným oplotením pozemku, blízkosť ku 
hraniciam s Českou republikou a k diaľnici na Slovensku, mesto Nemšová sa rozhodlo vhodný 
pozemok na tieto účely, ktorý vlastní a vyhovuje požiadavkám uvedenej obchodnej spoločnosti 
( areál ČOV v Ľuborči )  vyhovieť. Vzhľadom k výhodnej ponuke na prenájom, sa mesto 
Nemšová rozhodlo o dočasný prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa. O tomto spôsobe 
prenájme rozhodol aj minimálny čas mesta na súhlas s prenájmom, nakoľko prenájom žiadajú 
už od 01.07.2013.  
 
 
V Nemšovej dňa 10.06.2013  
 

 
 
 
 

Ing. František Bagin, v.r. 
primátor mesta 

 
 


