
Primátor                                                                              V Nemšovej,  18.04.2013 
Mesta Nemšová                                                                    Č. j. :   418/2013 

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 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej na deň 
 

 24. apríla  2013  t. j. v stredu o 17.00 hodine 
 

do veľkej sály  Kultúrneho centra Nemšová, Ul. SNP č. 1, na  prízemí. 
 
P r o g r a m  : 
1.     Voľba návrhovej komisie 
        Predkladá : primátor mesta 
2.     a) Kontrola plnenia uznesení   
        Predkladá: hlavná kontrolórka  
        b) Doplnenie zámerov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu mesta Nemšová  
            na rok 2013 
        Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
3.     Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2013 -  RO č. 1   
        Predkladá:  vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
4.     Návrh VZN mesta Nemšová č. .../2013 o držaní psov na území mesta  Nemšová 
        Predkladá: prednostka úradu 
5.     Návrh na zriadenie komisie MsZ proti samosprávnej činnosti primátora mesta  
        Predkladá: prednostka úradu 
6.     Zmena v komisii finančnej a správy mestského majetku 
        Predkladá: prednostka úradu 
7.     Zmena v redakčnej rade Nemšovského spravodajcu 
        Predkladá: prednostka úradu 
8.     Návrh  poskytnutia dotácie na CVČ mimo územia mesta Nemšová         
        Predkladá: prednostka úradu 
9.     Majetkové záležitosti: 
        9.1 Majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov pod garážami v Nemšovej – lokalita  Uličky  
        9.2 Informatívna správa o výsledku obchodnej verejnej súťaže :  „Prenájom nehnuteľnosti :  
              Dom služieb súp. č. 167 na ul. SNP v Nemšovej  - časť budovy ( nebytový priestor č. 3 na  
              prízemí ) o výmere  26,70 m², stavba vedená Správou katastra v Trenčíne  na liste  
              vlastníctva 1 pre k.ú. Nemšová, vlastník 1/1 mesto Nemšová“ 
        9.3 Žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta Nemšová – parc. KN-C č. 3822, k.ú.  
              Nemšová 
        9.4 Žiadosť SBUL Kľúčové o majetkovoprávne vyporiadanie pozemku parc. KN-C č. 1831 
              o výmere 17 178 m2, k.ú. Kľúčové 
        9.5 Žiadosť o zámenu pozemkov vo vlastníctve mesta Nemšová ... Ján Koníček 
        9.6 Žiadosť o zámenu pozemkov vo vlastníctve mesta Nemšová ... Milan Rýger 
        9.7 Zverenie majetku mesta ( pozemkov ) do správy škôl 
        9.8 Žiadosť o uzatvorenie dodatku ku kúpnej zmluve zo dňa 10.12.2007 
        9.9 Zriadenie vecného bremena – Poľovnícke združenie Nemšová 
        9.10 Žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta Nemšová – Andrej Vojt 
        9.11 Zrušenie uznesenia č. 137 zo dňa 21.03.2012 o schválení odpredaja pozemkov Krajskému  
                riaditeľstvu Policajného zboru  v Trenčíne 



        9.12 Žiadosť o majetkovoprávne vyporiadanie pozemku  parc. KN-C č.  4352 ostatné plochy 
                o výmere  4741 m2, k.ú. Nemšová 

  9.13 Odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta ( parc. KN-C č. 261/52 a parc. KN-C č. 285/7,  
          k.ú. Nemšová ) 
  9.14 Obchodná verejná  súťaž: odpredaj časti budovy  súp. č. 92 ( pekáreň) 
  9.15 Majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov pod kotolňou v Nemšovej  
  9.16 Využitie pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Kľúčové 
  Predkladá: zástupca primátora 

10.   Zmena uznesenia č. 244 v časti A zo dňa 06.02.2013 a stanovenie platu primátora 
        Predkladá: prednostka úradu 
11.   Diskusia 
12.   Záver 
 
 
 
        Ing. František Bagin 
           primátor mesta 
 
 
 
Na 23. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam: 

• Poslancov MsZ Nemšová 
• Hlavnú kontrolórku mesta Nemšová 
• Prednostku úradu 
• Vedúcich oddelení MsÚ Nemšová 
• Vedúceho VPS, m. p. o. Nemšová 


