
Primátor mesta                                                                   V Nemšovej, 17.05.2021 
Mesta Nemšová                                                                   Č. j. : 412/2021  

 
P O Z V Á N K A 

 
                V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  
v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa:  
 

 20. mája  2021  t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine 
 

do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na  prízemí. 
 
P r o g r a m: 
1.        Otvorenie 
2.        Kontrola plnenia uznesení  
           Predkladá: hlavná kontrolórka mesta  
3.        Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.03.2021 
           Predkladá: vedúca oddelenia finančného a správy mestského majetku 
4.        Návrh na odpustenie časti nájomného dotknutých prevádzok v súvislosti s opatreniami  
           na ochranu verejného zdravia pri pandémii ochorenia COVID 19 
            Predkladá: vedúca oddelenia finančného a správy mestského majetku 
5.        Majetkové záležitosti: 
           5.1 Prenájom časti budovy kultúrneho strediska v Ľuborči  – Slovenský skauting,  
                 117. zbor sv. Františka z Assisi Horné Srnie - Nemšová  

5.2 Prenájom pozemku v katastrálnom území Kľúčové - Spoločenstvo bývalých    
      urbárnikov a lesomajiteľov obce Kľúčové, pozemkové spoločenstvo  
5.3 Odpredaj C KN parcely č. 2514/27 kat. územie Nemšová – Kateřina Gazdíková 
5.4 Zámer odpredať pozemok, C KN parcelu 310/2, kat. územie Kľúčové –  

Ing. Drahomír Široký a manželka  
5.5 Zámer previesť E KN parcelu č. 2 kat. územie Nemšová – Rímskokatolícka cirkev  

farnosť Nemšová  
5.6 Zámer odpredať nebytové priestory v budove zdravotníckeho zariadenia so súp. 
číslom 188, kat. územie Nemšová – ENT CENTRUM, s.r.o., Nemšová                                      

5.7 Odkúpenie nebytového priestoru v budove požiarnej zbrojnice - Michal Vavruš,  
k. ú. Kľúčové 

5.8 Zriadenie vecného bremena (uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena) – Katarína Motolová, kat. územie Ľuborča 

5.9 Zriadenie vecného bremena– Andrej Gurín, kat. územie Ľuborča 
           Predkladá: referentka oddelenia finančného a správy mestského majetku 
6.        Finančné náležitosti 
           Predkladá: prednosta úradu 
7.        Diskusia 
8.        Záver   
 
                                                                                              JUDr. Miloš Mojto 
           primátor mesta 
 
 
 



 
Na 27. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam: 

• poslancov MsZ Nemšová, hlavnú kontrolórku mesta Nemšová 
• prednostu úradu, vedúcich oddelení, vedúceho VPS, m. p. o. Nemšová 

 


