
Primátor                                                                               V Nemšovej, 07.09.2017 
Mesta Nemšová                                                                    Č. j. :  756/2017 

 
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 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej na deň 
 

 20. septembra  2017  t. j. v stredu 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.        Kontrola plnenia uznesení             
           Predkladá: hlavná kontrolórka mesta Nemšová 

    3.        A) Správa o činnosti  a hospodárenie Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára – Vás.r.o. 
                    Nemšová za rok 2016 

               B) Správa o činnosti  a hospodárenie Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára – Váh s.r.o.  
                    Nemšová k 30.06.2017 

            C) Informácia o stave plnenia projektu k 31.08.2017 
            D) Plnenie opatrení  pre zabezpečenie dostatočnej tvorby cash – flow Projektu,  
                 požiadavka  RVS Vlára – Váh, s.r.o.  na  úpravu nájomnej zmluvy s mestom Nemšová 
            E) Návrh riešenia smerujúceho k zmene výšky  obchodných podielov po kolaudácii projektu  
            Predkladajú: primátor mesta, ekonómka spoločnosti, projektový manažér spoločnosti pre                         
                                 realizovaný projekt    
4.        A) Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.06.2017 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku  
           B) Plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.06.2017 
           Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová 
5.        Správa o činnosti a hospodárení Mestského podniku služieb, s r. o. Nemšová za rok 2016 
           Predkladá: ekonómka MPS, s r. o. Nemšová 
6.        Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2017 - RO č. 4 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
7.        Zmena podmienok čerpania úveru 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
8.        Informácia o výsledku kontroly NKÚ Slovenskej republiky 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
9.        Návrh VZN č. ../2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nemšová 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku                     
10.      Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 127/17/3309-2 proti VZN Mesta  Nemšová č. 1/2013  
           o držaní psov na území mesta Nemšová 
           Predkladá: prednostka úradu                    
11.      Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 212/17/3309-4 proti VZN Mesta  Nemšová č. 10/2005 
           o ovzduší a poplatku za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia  
           Predkladá: prednostka úradu                    
12.      Návrh na VZN mesta Nemšová č. ..../2017 o organizácii miestneho referenda 
           Predkladá: vedúca odd. správneho, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry          
13.      Návrh na VZN mesta Nemšová č. ..../2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných  
           plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Nemšová 



           Predkladá: vedúca odd. správneho, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry            
14.      Stanovenie prísediacich na Okresnom súde v Trenčíne za mesto Nemšová  
           Predkladá: prednostka úradu      
15.      Návrh na vystúpenie mesta Nemšová zo Združenia pre rozvoj Považia 
           Predkladá: prednostka úradu   
16.      Súhrnná informácia o pedagogicko - organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení  
           výchovno–vzdelávacieho procesu školského roka 2017/2018 škôl a školských zariadení  
           v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
           Predkladá: prednostka úradu   
17.      Majetkové záležitosti:   

17.1 Majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov pod bytovými domami  
17.2 Zámer previesť pozemky, C KN parcely č. 604/30, 604/34, k.ú. Nemšová podľa § 9a ods.1  

 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. priamym predajom 
17.3 Zámer odpredať pozemky, C KN parcely č. 603/35, 603/36, kat.územie  
        Nemšová......DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 

     17.4 Zrušenie uznesenia č. 437 zo dňa 17.09.2014, Zámer odpredať pozemky, C KN parcely  
             č. 2490/14, 2490/15, 2490/16, 2490/17, kat. územie Nemšová .....Zdenko Kubíček, Ľubomír  
             Šulák 
     17.5 Žiadosť o odkúpenie pozemku, C KN parcely č. 599/57, kat. územie  Nemšová .....vlastníci  
             bytov v bytovom dome Osloboditeľov 233/10, Nemšová 
     17.6 Žiadosť o odkúpenie časti pozemkov, C KN parcely č. 599/4, 597/9  kat. územie  Nemšová 
             .....Jozef Karaus a manželka 
     17.7 Zámena pozemkov: Štefan Prno a Mária Prnová - Mesto Nemšová 
     17.8 Zriadenie vecného bremena – LIŠKA TRANS, s.r.o., kat. územie Kľúčové 
     17.9 Zámer odpredať pozemky, C KN parcely č. 240/18, 2512/21, kat. územie Nemšová ...  
             Ing. Anton Krchňávek, Nemšová 

           Predkladá: zástupca primátora 
18.      Diskusia 
19.      Záver 
 
 
 
   
                               Ing. František Bagin 
                         primátor mesta 
 
 
 
Na 29. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam: 

• poslancov MsZ Nemšová, hlavnú kontrolórku mesta Nemšová 
• prednostku úradu, vedúcich oddelení, vedúceho VPS, m. p. o. Nemšová 
• ekonómku RVS VV s r. o. Nemšová, ekonómku MPS, s r. o. Nemšová 
• projektového manažéra spoločnosti pre realizovaný projekt    


