
 
U z n e s e n i e  č. 13 z  8. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Nemšová 
zo dňa 5. marca 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 5.3.2008 
2. Správu ku kontrole plnenia uznesení č. 12 z mimoriadneho MsZ zo dňa 30.1.2008, č. 

11 z riadneho zastupiteľstva dňa 12.12.2007, č. 10 z mimoriadneho MsZ zo dňa 
5.12.2007, č. 9 z riadneho zastupiteľstva zo dňa 19.11.2007, č. 8 zo dňa 13.9.2007, č. 
6 zo dňa 21.6.2007 č. 5 zo dňa 18.5.2007, č. 4 zo dňa 26.4.2007 a č. 3 zo dňa 
22.2.2007 s konštatovaním, že uznesenia sa plnia v zmysle termínov 

3. Uznesenia zo schôdzok komisií : 
- finančnej a správy ms. majetku zo dňa 13.2.2008 
- ŽP a výstavby zo dňa 12.2.2008 
- obchodu, ochrany spotrebiteľa, VP a podnikania zo dňa 20.2.2008 
- sociálno-zdravotnej zo dňa 14.12.2007 
- kultúry, školstva a športu zo dňa 4.3.2008 

       4.   Zápis zo schôdzky MsV č. 3 č. Trenč. Závada zo dňa 23.1.2008 
       5.   Návrh na Rozpočtové opatrenie č. 1, ktorým sa mení rozpočet mesta Nemšová na rok 
             2008 tak, bolo predložené na rokovanie MsZ 
       6.   Informáciu o príprave jarného upratovania na rok 2008 mesta Nemšová tak, ako bola  
             predložená na rokovanie MsZ 

7. Správu z komisie sociálno – zdravotnej za rok 2007 tak, ako bola predložená na roko- 
vanie MsZ 

8. Výsledky inventarizácie a zápis z výsledku inventarizácie majetku mesta Nemšová 
k 31.12.2007 tak, ako boli predložené na rokovanie MsZ 

9. Návrh na odkúpenie pozemkov v k.ú. Nemšová – ½ p.č. 890 zastavané plochy 
o výmere 175 m2 a ½ p.č. 891 o výmere 83 m2 od Stanislava Gerharda, bytom 
Nemšová, Štúrova 324 s tým, že kúpna cena bude stanovená maximálne vo výške 
stanovenej v odbornom stanovisku zo dňa 31.1.2008, vypracovanom Ing. Jánom 
Jačkom, Športovcov 5, Nemšová 

10. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s MUDr. Otom Markechom, Hviezdoslavova 
č. 3, Trenčianske Teplice na prenájom nebytových priestorov v budove na Ul. 
Odbojárov č. 8 s tým, že cena nájmu za prvý rok prenájmu bude stanovená 
symbolicky vo výške 1,- Sk. Výška nájomného v ďalších rokoch bude stanovená 
v nájomnej zmluve v zmysle VZN mesta Nemšová „O prenájme nebytových 
priestorov v majetku mesta Nemšová“ 

11. Návrh na zníženie ceny bytu č. 2 v bytovom dome súp. číslo 1056, Ul. Ľuborčianska, 
Nemšová 

12. 1.1 Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu „ZŠ                       
Janka Palu v Nemšovej, škola 3. tisícročia“, ktorý je realizovaný pre „Základnú školu 
Ul. Janka Palu 2, Nemšová“ a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Nemšová 
1.2 Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 
1.3 Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt, t.j. vo výške 1.283.275,50 Sk 



13. Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2007 tak, 
ako bola predložená na rokovanie MsZ 

14. Návrh plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva Nemšová na rok 2008 tak, ako bol 
predložený na rokovanie MsZ 

15. Sťažnosť Ladislava Ďuriša, SNP 6, Nemšová ohľadne riešenia dopravy a rušenia 
nočného kľudu 

16. Sťažnosť ohľadne zatváracích hodín v prevádzke PUB NEW YORK na Mierovom 
námestí 65/19 v Nemšovej 

17. Návrh na odpredaj pozemku p.č. 599/35 vo výmere 2505 m2 firme FINAL, s.r.o., 
Rozmarínova 8, Trenčín 

18. Informáciu o prípravách osláv 20. výročia udelenia Štatútu mesta Nemšová 
 

 
B/   S C H V A Ľ U J E 
 

1. Rozpočtové opatrenie č. 1, ktorým sa mení rozpočet mesta Nemšová na rok 2008 tak, 
ako bolo predložené na rokovanie MsZ 

2. Výsledky inventarizácie a zápis z výsledku inventarizácie majetku mesta Nemšová 
k 31.12.2007 tak, ako boli predložené na rokovanie MsZ 

3. Odkúpenie pozemkov v k.ú. Nemšová – ½ p.č. 890 zastavané plochy o výmere 175 
m2 a ½ p.č. 891 o výmere 83 m2 od Stanislava Gerharda, Štúrova 14 s tým, že kúpna 
cena bude stanovená maximálne vo výške stanovenej v odbornom stanovisku zo  dňa 
31.1.2008, vypracovanom Ing. Jánom Jačkom, Športovcov 5, Nemšová ktoré bolo 
predložené na rokovanie MsZ 

4. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s MUDr. Otom Markechom, Hviezdoslavova 3, 
Trenčianske Teplice na prenájom nebytových priestorov v budove na Ul. Odbojárov 
č. 8 s tým, že cena nájmu za prvý rok prenájmu bude stanovená symbolicky vo výške 
1,-Sk. Výška nájomného v ďalších rokoch bude stanovená v nájomnej zmluve 
v zmysle VZN mesta Nemšová „ O prenájme nebytových priestorov v majetku mesta 
Nemšová“ 

5. Odpredaj pozemku p.č. 599/35 vo výmere 2505 m2 k.ú. Nemšová firme FINAL, spol. 
s.r.o., Rozmarínova 8, Trenčín s tým, že podmienky odpredaja pozemku budú 
upresnené v kúpnej zmluve, ktorá bude ku schváleniu predložená  na najbližšom 
zasadnutí MsZ 

6. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva Nemšová na rok 2008 tak, ako bol 
predložený na rokovanie MsZ 

7. 1.1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu  
             „ZŠ Janka Palu v Nemšovej, škola 3. tisícročia“, ktorý je realizovaný pre „Zák- 
             ladnú školu Ul. Janka Palu 2, Nemšová“ a ktorý je v súlade s Programom hospo- 
             dárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nemšová“ 

 Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 
 Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo 
výške 1.283.275,50 Sk 

 
 

C/   N E S C H V A Ľ U J E 
 

1. Zníženie ceny bytu č. 2 v bytovom dome súpisné číslo 1056, Ul. Ľuborčianska, Nem- 
      šová 

 



 
 
D/   U K L A D Á 
  

1. MsÚ zrealizovať opatrenia, aby autá nemohli parkovať priamo pred rod. domom 
súp.č. 165. Miestna komunikácia ostane prejazdná pre osobné motorové vozidlá 
Termín : ihneď 
Zodpovedný : Pavel Králik, prednosta úradu 

 
 
 
 
 
 
 
         Ján  M i n d á r 
                                                                                               primátor 


