
Primátor                                                                               V Nemšovej, 19.09.2012 
Mesta Nemšová                                                                    Č. j. :  1062/2012                                               
 

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 17. zasadnutie   Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej na 
deň 
 

 26. septembra  2012  t.j. v stredu o 17.00 hodine 
 
do zasadačky Hasičskej zbrojnice Kľúčové, Ul. Trenčianska č. 41, na  prízemí. 
 
P r o g r a m  : 
 
1.      Voľba návrhovej komisie 
            Predkladá : primátor mesta 

2.      Kontrola plnenia uznesení 
           Predkladá: hlavná kontrolórka 
3.        Informácia o verejnom zhromaždení občanov v m. č. Kľúčové, konaného dňa  5.9.2012 
           Predkladá: primátor mesta 
4.        Výročná správa mesta Nemšová za r. 2011  
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
5.        Informácia o hospodárení RVS VV s r. o. Nemšová za r. 2011 
           Predkladá: riaditeľ RVS VV  
6.        Informácia o hospodárení Mestskej pálenice s r. o. Nemšová za r. 2011 
           Predkladá: ekonómka ms. pálenice 
7.        Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.06.2012 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
8.        Plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.06.2012 
           Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová  
9.        Majetkové záležitosti: 
           a) zámena pozemkov ( garáže) k. ú. Nemšová 
           b) prenájom pozemkov v k.ú. Kľúčové – lesné porasty 
           c) prenájom pozemkov Poľnohospodárskemu družstvu Vlára v Nemšovej 
           d) majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov: parc. KN-C č. 115/4 zastavané plochy  
               a nádvoria o výmere 192 m2, parc. KN-C č. 115/3 zastavané plochy a nádvoria  
               o výmere 198 m2, parc. KN-C č. 233/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 180  
               m2, parc. KN-C č. 267/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 187 m2, parc. KN-C  
               č. 267/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 285 m2, parc. KN-C č. 267/8  
               zastavané plochy a nádvoria o výmere 190 m2, k. ú. Nemšová, LV 1, vlastníctvo  
               v 1/1 –ine mesto Nemšová 
           e) majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov pod bytovými domami do vlastníctva  
               SBD Trenčín súp. č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 22, 24 a 212, k.ú. Nemšová 
           f) vyhlásenie Mestského zastupiteľstva k spôsobu a dobe  užívania pozemkov 
               v lokalite futbalového ihriska v Nemšovej – mestská časť Ľuborča 
           g) zriadenie vecného bremena na pozemkoch  parc. KN-C č. 5354/1 a 5354/2,  k.ú. 

Nové Mesto nad Váhom, LV 5216, spoluvlastníctvo v 1/33-ine Mesto Nemšová  
           h) zriadenie vecného bremena v prospech Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára – 
               Váh, s r.o., Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 



           i) odpredaj pozemkov – k. ú. Kľúčové 
           Predkladá: zástupca primátora 
10.      Návrh Dodatku č. 2 k Cenníkom mesta Nemšová 
           Predkladá: vedúca finančného a správy ms. majetku          
11.      Informácia o výberovom konaní na funkciu riaditeľa v Základnej umeleckej škole  
           Predkladá: prednostka úradu  
12.      Informácia o stave projektu: Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste  

     Nemšová  
           Predkladá: primátor mesta 
13.      Zmena v komisii kultúry, školstva a športu 
           Predkladá: prednostka úradu 
14.      Diskusia 
15.      Záver 
 
 
 
         Ing. František Bagin 
           primátor mesta 
 
 
 
Na 17. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam: 

• poslancov MsZ Nemšová 
• hlavnú kontrolórku mesta Nemšová 
• prednostku úradu, vedúcich oddelení MsÚ Nemšová 
• vedúceho a ekonómku VPS, m. p. o. Nemšová 
• riaditeľa RVS VV s r. o. Nemšová 
• konateľov a ekonómku Mestskej pálenice s r. o. Nemšová 
 
 
 

 
 


