
Primátor                                                                               V Nemšovej, 15.04.2016 
Mesta Nemšová                                                                    Č. j. :  683-1/2016 
 

P O Z V Á N K A 
 
        V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, zvolávam 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej na deň 
 

 27. apríla  2016  t. j. v stredu o 17.00 hodine 
 

do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na  poschodí. 
 
P r o g r a m : 
 
1.        Otvorenie 
2.        a) kontrola plnenia uznesení  
           b) prerokovanie upozornenia prokurátora Pd 17/16/3309 - 16 
           Predkladá: hlavná kontrolórka mesta  
3.        Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016 – RO č. 2 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
4.        Návrh na schválenie navýšenia základného imania  obcou Horné Srnie  
           v RVS VV s r. o.  Nemšová  
           Predkladá: primátor mesta 
5.        Správa o činnosti a hospodárení RVS VV, s r. o. Nemšová za rok 2015 
           Predkladá: riaditeľ RVS VV, s r. o.  
6.        Informácia o schválení žiadosti o NFP  z OPK ŽP na projekt „ Odkanalizovanie                    
           mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia  ČOV Nemšová“ 
           Predkladá: riaditeľ RVS VV, s r. o.  
7.        Návrh na menovanie kronikárky mesta Nemšová 
           Predkladá: prednostka úradu 
8.        Majetkové záležitosti: 
             a) zámer prenajať pozemky, C KN parcely č. 2229/3, 2229/4, k.ú. Nemšová.....ako 
               prípad hodný osobitného zreteľa 
           b) prenájom časti budovy kultúrneho strediska so súpisným číslom 715, k. ú. Ľuborča        
           c) zámer prenajať časť budovy obchodu a služieb so súpisným číslom 66,  
               k. ú. Nemšová         
           d) odpredaj pozemku, C KN parcely č. 2494/16, k.ú Nemšová – Ing.   Ľubomír    
               Fehér, MBA   
           e) žiadosť o odkúpenie časti pozemku, C KN parcely č. 2512/2 v Nemšovej  
           f) majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov pod bytovými domami 
           g) majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov pod garážami na Ľuborčianskej ulici  
           h) odpredaj pozemkov na ul. Janka Palu v Nemšovej 
           i)  zriadenie vecného bremena – Monika Schvandtnerová 
           j)  zámena pozemkov: Mesto Nemšová – Milan Rýger 
           k) zámena pozemkov: Mesto Nemšová – Mgr. Marta Šamajová 
           l)  žiadosť o riešenie prístupu k záhradkárskej osade Bočky   
           m) informácia z oblasti majetkovoprávnej – vyporiadanie pozemkov vo vlastníctve  
                mesta Nemšová a členov Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov  
                Nemšová, pozemkové  spoločenstvo   



           n) obchodná verejná súťaž: „Prenájom nehnuteľnosti – verejná lekáreň v Nemšovej“ 
           Predkladá: zástupca primátora 
9.        Diskusia 
10.      Záver 
 
 
 
        Ing. František Bagin 
           primátor mesta 
 
 
 
Na 14. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam: 

• poslancov MsZ Nemšová 
• hlavnú kontrolórku mesta Nemšová 
• prednostku úradu, vedúcich oddelení 
• vedúceho VPS, m. p. o. Nemšová 
• riaditeľa RVS VV, s r. o. Nemšová 


