
U z n e s e n i e  č.  21 z  12. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Nemšová 
zo dňa 19. novembra 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 
 
A/   B E R I E    N A   V E D O M I E 
 

1. Materiály predložené na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 19.11.2008 
2. Správu ku kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí MsZ Nemšová č. 20/2008, 19/2008, 

17/2008, 16/2008, 15/2008, 12/2008, 10/2007, 9/2007, 8/2007 a č. 3/2007 
3. Uznesenia zo schôdzok komisie : 

- finančnej a správy mestského majetku zo dňa 13.10.2008 a 10.11.2008 
- kultúry, školstva a športu zo dňa 10.11.2008 
- sociálno-zdravotnej zo dňa 22.9.2008 
- ŽP a výstavby zo dňa 10.11.2008 

       4.   Zápis zo schôdzky MsV č. 2 zo dňa 18.11.2008 
       5.   Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30.9.2008 
       6.   Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2008-Rozpočtové opatrenie č. 5 tak,  
             ako bol predložený na rokovanie MsZ 
       7.   Návrh VZN mesta Nemšová č. 7/2008 o miestnych daniach tak, ako bol predložený  
             na rokovanie MsZ 
       8.   Návrh VZN mesta Nemšová č. 8/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a  
             drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová tak, ako bol predložený na rokova- 
             nie MsZ 
       9.   1.1 Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.9.2008 
             1.2 Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.9.2008 
      10.  Návrh na zmenu rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2008-Rozpočtové opatrenie  
              č. 2 tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ 
      11.   Návrh Operačného plánu „Zimnej údržby komunikácií, chodníkov a verejných 
              priestranstiev“ v meste Nemšová na rok 2008/2009 
      12.   Výsledky inventarizácie majetku Základnej umeleckej školy, Ľuborčianska 2, Nem- 

   šová k 30.6.2008  tak, ako boli predložené na rokovanie MsZ                
      13.    Návrh na umiestnenie a výstavbu dvoch nájomných bytových domov – 8 b.j. na Ul. 
               Mládežnícka a 16 b.j. na Ul. Športovcov v Nemšovej 
      14.    Informáciu o príprave výstavby inžinierskych sietí – IBV Vlárska III 
      15.    Zmluvu o nájme nebytových priestorov uzatvorenú s Emanuelom Mazánom, Peká- 

   reň Sézam a Patrikom Mazánom, Horné Srnie, Zákostolie 763 predmetom ktorej je 
               prenájom nebytových priestorov v budove Areálu spracovania ovocia Nemšová              
      16.    Informáciu o rokovaniach s FY Vetropack Nemšová, s.r.o. ohľadne prevzatia tepel-               
               ných sietí, ktoré sú lokalizované mimo areálu závodu Vetropack Nemšová, s.r.o. do 
               vlastníctva mesta Nemšová 
      17.    Návrh na prevod správy bytov č. 101, 102, 202 v majetku mesta Nemšová v byto-         
               vom dome na Ul. Osloboditeľov 681/8 na VPS, m.p.o. Nemšová 
      18.    Žiadosť ENT CENTRA, s.r.o., Nemšová ohľadne odkúpenia alebo dlhodobého pre-              
               nájmu nebytových priestorov v budove na Ul. Odbojárov 8, Nemšová              

19.   Žiadosť vedúcej Školskej jedálne ZŠ Janka Palu v Nemšovej ohľadne príspevku na 
  stravu podávanú v školskej jedálni pre bývalých pracovníkov školy s tým, že túto je 
  možné čiastočne riešiť zo sociálneho fondu ZŠ J.Palu v Nemšovej v prípade súhlas- 
  ného stanoviska zamestnancov školy. V rozpočte mesta nie sú na takýto účel vyčle- 
  nené finančné prostriedky  



20.  Návrh na zmenu cenníka  za prenájom sály a inventára v KS Ľuborča 
21.  Žiadosť Petra Kociana, CI 53/128, Dubnica n/Váhom o odkúpenie pozemkov v k.ú.      
       Nemšová 
22. Žiadosť Jozefa Harňáka, nepravidelná autobusová doprava, CI 39/100, Dubnica 

n/Váhom vo veci povolenia používania autobusových zastávok v meste 
23. Informáciu o zmene Stanov a zmene názvu Miestnej akčnej skupiny VLÁRA-VÁH 

na Miestnu akčnú skupinu VRŠATEC 
24. Návrh na odkúpenie pozemku parc. č. 1938/4-orná pôda o výmere 3 157m2 od 

Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Nemšová 
25. Návrh na zámenu pozemkov v k.ú. Nemšová : časť par.č. 1045/1 – vlastník 

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nemšová vo výmere 475 m2 za časť par.č. 2516/8 
a par.č. 2516/17 vo výmere 600 m2 

      
 
B/   S C H V A Ľ U J E 
 
      1.   Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2008 - Rozpočtové opatrenie č. 5 tak, ako                
            bola predložená   na rokovanie MsZ 

1. VZN mesta Nemšová č. 7/2008 o miestnych daniach tak, ako bolo predložené na 
rokovanie  MsZ 

2. VZN mesta Nemšová č. 8/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území mesta Nemšová tak, ako bolo predložené na rokovanie 
MsZ 

3. Zmenu rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2008 – Rozpočtové opatrenie č. 2 tak, 
ako bola predložená na rokovanie MsZ 

4. Operačný plán „Zimnej údržby komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev“ 
v meste Nemšová na rok 2008/2009 tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ 

5. Výsledky inventarizácie majetku Základnej umeleckej školy, Ľuborčianska 2,  
      Nemšová k 30.6.2008 tak, ako boli predložené na rokovanie MsZ s tým, že   
      inventarizáciou sa vyraďuje majetok ZUŠ v celkovej hodnote 5.840,-Sk 
6. Umiestnenie a výstavbu dvoch nájomných bytových domov – 8 b.j. na Ul. 

Mládežníckej a 16 b.j. na Ul. Športovcov v Nemšovej 
7. Prevod správy bytov č. 101,102,202 v majetku mesta Nemšová v bytovom dome na 

Ul. Osloboditeľov č. 681/8, Nemšová na VPS, m.p.o. Nemšová 
8. Odkúpenie pozemku par.č. 1938/4 k.ú. Nemšová za cenu 450,-Sk/m2 na základe 

geometrického plánu č. 31321704-634/2008 od Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť 
Nemšová 

9. Zámenu pozemkov v k.ú. Nemšová : časť par.č. 1045/1 – vlastník Rímskokatolícka 
cirkev, Farnosť Nemšová vo výmere 475 m2 za časť par.č. 2516/8 a par.č. 2516/17 vo 
výmere 600 m2. Vlastníkom parciel je mesto Nemšová. Zámena pozemkov bude 
vykonaná na základe geometrických plánov, ktoré dá vyhotoviť na svoje náklady 
mesto Nemšová 

10. Používanie autobusovej zastávky v meste za účelom prepravy zamestnancov firmy 
Halla Climate Control Slovakia, s.r.o. Ilava Jozefom Harňákom, nepravidelná 
autobusová doprava Dubnica n/Váhom 

 
 
 
 
 



C/   R U Š Í 
 

1. Uznesenie č. 15 B/8 zo dňa 28.4.2008 
 
 
D/   S Ť A H U J E  z rokovania 
 

1. Žiadosť Petra Kociana, Centrum I 53/128, Dubnica n/Váhom o odkúpenie pozemkov 
v k.ú. Nemšová 

 
 

E/   U K L A D Á 
 

1. MsÚ pokračovaťv rokovaní so Železnicami SR ohľadne riešenia zlého technického 
stavu budovy na Ul. Slovenskej armády 
Zodpovedný : Pavel Králik, prednosta úradu 
Termín : ihneď 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
                                Ján  M i n d á r 
                                                                                                                primátor 
 
 
 
 
 


