
Primátor                                                                               V Nemšovej, 15.06.2017 
Mesta Nemšová                                                                   Č. j. :  372/2017 

 
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 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej na deň 
 

 26. júna  2017  t. j. v pondelok 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.        2. 1 Kontrola plnenia uznesení  
           2. 2 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová na 2. polrok 2017 
           Predkladá: hlavná kontrolórka mesta Nemšová 
3.        Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2016 vrátane stanoviska hlavnej  kontrolórky a správy  
           audítorky 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku a hlavná kontrolórka mesta  
4.        Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.3.2017 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku  
5.        Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2017 – RO č. 3 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku  
6.        Záverečný účet VPS, m. p. o. Nemšová za rok 2016 
           Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová 
7.        Plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 31.03.2017 
           Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová 
8.        Informácia o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt:  
           „Vybavenie učební a školskej knižnice ZŠ Janka Palu 2, Nemšová“, spolufinancovanie 
           Predkladá: primátor mesta 
9.        Súhrnná správa o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovacej  
           pôsobnosti mesta za rok 2016 
           Predkladá: prednostka úradu           
10.      Návrh na VZN mesta Nemšová č. ....  o pravidlách času prevádzky služieb na  území mesta  
           Nemšová o doplnení a zmene VZN č. 9/2011   pravidlách času prevádzky služieb na  území  
           mesta Nemšová  
           Predkladá: prednostka úradu              
11.      Majetkové záležitosti:   
           11.1 Prenájom  časti pozemku, C KN parcely č. 244/2, katastrálne územie Nemšová ......Fehers,  
                   s.r.o. 
           11.2 Zriadenie vecného bremena – Pavol Kudlík a manželka Kamila, kat. územie Kľúčové 
           11.3 Zámer odpredať pozemok, C KN parcelu č. 2516/49, katastrálne   územie Nemšová  
                    .....Ing. Vladislav Suchánek a manželka  
           11.4 Odpredaj časti pozemku, C KN parcely č. 339/3,  k.ú. Ľuborča -   Ing. Jaroslav Korienek 
                     a manželka  
           11.5 Odpredaj pozemku pod domom, C KN parcela č. 205/ 5, k.ú.   Ľuborča.....Jozef Smolka  

a manželka Eva  



 

           
            11.6 Odpredaj časti pozemkov, E KN parcely č. 2508/1, 2508/5,   katastrálne územie Nemšová              

        .....Ing. Dana Krajčovičová 
11.7 Žiadosť o odkúpenie pozemku, C KN parcely č. 1862, kat. územie Ľuborča.....Lukáš Rýger 
11.8 Informácia o uzavretí nájomnej zmluvy na budovu so súpisným číslom 47/18 na ulici Janka  
        Palu v Nemšovej s Marcelom Schedlbauerom 
11.9 Majetkoprávne vyporiadanie pozemkov pod garážami v Nemšovej – lokalita Uličky (Blok  
        garáží 1-pokračovanie) 
11.10 Majetkoprávne vyporiadanie pozemkov pod garážami v Nemšovej – lokalita Uličky (Blok  
         garáží 4)  
11.11 Neuplatnenie predkupného práva mesta Nemšová na nebytové priestory v budove 
          zdravotného strediska      
11.12 Zrušenie uznesenia č. 111 zo dňa 04.11.2015 a uznesenia č. 132 zo dňa 09.12.2015,  
          týkajúce sa zámeny pozemkov medzi mestom Nemšová a PD Vlára Nemšová  
11.13 Obchodná verejná súťaž: „Prenájom časti nebytového priestoru v budove zdravotníckeho     
          zariadenia v Nemšovej“                                                                                            

            Predkladá: zástupca primátora 
12.       Finančné záležitosti 
            Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
13.       Návrh na udelenie „ Ceny mesta Nemšová“ a „ Ceny primátora mesta Nemšová“ 
 Predkladá: prednostka úradu      
14.       Schválenie zápisu do Kroniky mesta Nemšová za rok 2015   
            Predkladá: prednostka úradu      
15.       Hromadná sťažnosť obyvateľov Kľúčového 
            Predkladá: primátor mesta 
16.       Správa a prehľad o príjmoch a výdavkoch spojených s nakladaním a separovaním  
            komunálneho odpadu a BRO za mesto Nemšová v období rokov 2012 - 2016 
            Predkladá: prednostka úradu      
17.       Diskusia 
18.       Záver 
 
 
 
 
   
                               Ing. František Bagin 
                         primátor mesta 
 
 
 
Na 27. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam: 

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


