
Primátor                                                                              V Nemšovej, 19.11.2020 

Mesta Nemšová                                                                   Č. j. : 1097/2020 

 

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 predpisov, zvolávam 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 

 

 26. novembra 2020  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 Nemšová 

3. Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.09.2020 

Predkladá: vedúca oddelenia finančného a správy mestského majetku 

4. Plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.09.2020 

Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová 

5. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2020 – RO č. 7 

Predkladá: vedúca oddelenia finančného a správy mestského majetku 

6. Inventarizácia majetku mesta Nemšová – dopravné prostriedky                                                                              

Predkladá: vedúca oddelenia finančného a správy mestského majetku 

7. Majetkové záležitosti: 

7.1. Odpredaj C KN parcely č. 212/4, k. ú. Trenčianska Závada... Radomír Koníček 

7.2. Odpredaj C KN parcely č. 1441/2, k. ú. Kľúčové... Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava 

7.3. Zámer prenajať C KN parcelu č. 3812, kat. územie Nemšová... PP-TEN s. r. o.   

7.4. Zámer odpredať C KN parcelu č. 1683/5, kat. územie Nemšová... Rutiba s.r.o. 

7.5. Zámer na prenájom nebytového priestoru v mestskom múzeu – KNŠ Nemšová/Horné Srnie 

7.6. Zámer a prenájom časti C KN parcely č. 243, 2492/2, k. ú. Nemšová... Fehers, s.r.o  

7.7. Obchodná verejná súťaž:  „Prenájom nehnuteľnosti – nebytový priestor v kultúrnom dome 

v Trenčianskej Závade“ 

7.8. Obchodná verejná súťaž: „Prenájom nehnuteľnosti – nebytové priestory v kultúrnom dome 

v Nemšovej“ 

7.9. Zriadenie vecného bremena (uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena)– Michal Baláž, k. ú. Ľuborča          

7.10. Zrušenie uznesenia č. 27 zo dňa 31.01.2019 Zriadenie vecného bremena    v prospech 

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava (investor: REALLINE, s.r.o.)  

7.11. Zriadenie vecného bremena (uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena)– Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, k. ú. Nemšová, Ľuborča, Kľúčové     

7.12. Zriadenie vecného bremena v prospech SPP- distribúcia, a. s, k. ú. Chocholná – Velčice, 

žiadateľ SIGNUM Ltd, spol. s r. o.       

         Predkladá: referentka oddelenia finančného a správy mestského majetku 

8.      Hospodárenie Mestského podniku služieb Nemšová, s. r. o. za rok 2019  

        Predkladá: ekonómka spoločnosti 

9.      Diskusia 

10.    Záver              

                   

 

                                                       JUDr. Miloš Mojto 

                       primátor mesta 



 

Na 23. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam: 

 poslancov MsZ Nemšová, hlavnú kontrolórku mesta Nemšová 

 prednostu úradu, vedúcich oddelení, vedúceho a ekonómku VPS, m. p. o. Nemšová 

 referentku odd. finančného a správy ms. majetku 

 ekonómku MsPS, s.r.o. Nemšová 


