U z n e s e n i e č. 33 zo 17. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Nemšová
zo dňa 26. novembra 2009
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní
A/ B E R I E N A V E D O M I E
1. Materiály predložené na rokovanie MsZ Nemšová dňa 26.11.2009
2. Správu ku kontrole plnenia uznesení MsZ Nemšová č. 32, 31, 30, 29, 27, 26, 24 z roku
2009, č. 22, 21, 17 a č. 15 z roku 2008
3. Uznesenia zo schôdzok komisií :
- finančnej a správy mestského majetku zo dňa 16. a 18.11.2009
- sociálno-zdravotnej zo dňa 23.9.2009
- kultúry, školstva a športu zo dňa 23.11.2009
4. Zápisy zo schôdzok mestských výborov :
- č. 1 Ľuborča zo dňa 20.10.2009
- č. 2 Kľúčové zo dňa 22.9.2009
- č. 3 Trenčianska Závada zo dňa 27.9.2009
5. Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.9.2009 tak, ako bolo predložené na rokovanie
MsZ
6. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Nemšová na rok 2009 tak, ako bola
predložená na rokovanie MsZ
7. 1.1 Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.9.2009
1.2 Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.9.2009
tak, ako bolo predložené na rokovanie MsZ
8. Návrh na zmenu rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2009-Rozpočtové opatrenie
č.1 tak, ako bolo predložené na rokovanie MsZ
9. Návrh VZN mesta Nemšová č. 14 „O státí a parkovaní motorových vozidiel na území
mesta Nemšová“ tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ
10. Návrh VZN mesta Nemšová č. 13 „O zvláštnom užívaní miestnych komunikácií,
verejných priestranstiev a zelene na území Nemšová“ tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ
11. 1.1 Návrh Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. Janka Palu 2, Nemšová
1.2 Návrh úpravy Zriaďovacej listiny Základnej školy, Ul. Janka Palu 2, Nemšová
tak, ako bolo predložené na rokovanie MsZ
12. Návrh na zvolenie prísediacich Okresného súdu v Trenčíne na obdobie rokov
2010-2014 tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ
13. Žiadosť firmy MY ENERGY ohľadne vyjadrenia súhlasu s výstavbou a prevádzkovaním zdroja na výrobu elektriny na pozemku KN E parc.č. 1342 a 1388 k.ú. Nemšová
s tým, že MsZ súhlasí s predloženou žiadosťou za podmienky súhlasného stanoviska
vlastníkov pozemkov
14. Žiadosť Olympic fitness centrum Dubnica nad Váhom – Dr. Dušan Matušík ohľadne
poskytnutia finančnej dotácie na medzinárodnú súťaž
15. Žiadosť spoločnosti Crazy Fly, s.r.o. Trenčín ohľadne vyjadrenia predbežného súhlasu
so zámerom spoločnosti vybudovať svoje sídlo a prevádzku na území mesta Nemšová
16. Žiadosť PD Vlára Nemšová, Ul. Družstevná 18 ohľadne zníženia nájomného za budovu Technokov z dôvodu preinvestovania nákladov na stavebnú časť-prístavba predajne mlieka s tým, že doporučuje MsÚ postupovať v zmysle uznesenia komisie finančnej a správy mestského majetku zo dňa 16.11.2009

17. Žiadosť Ľuboša Švorca, Ul. J.Lacu 27, Nemšová ohľadne odkúpenia, prípadne dlhodobého prenájmu časti pozemku v obchodno-obslužnej zóne „Kopánka“ s tým, že žiadateľovi bude vydaný predbežný súhlas na umiestnenie parkoviska. Vytýčenie definitívnych hraníc parkoviska bude dané na základe stanoviska architekta mesta a po prerokovaní v príslušných odborných komisiách
18. Žiadosť Ing. Radoslava Krchnávka, Vážska 2, Nemšová ohľadne odkúpenia pozemku
v obchodno-obslužnej zóne „Kopánka“ vo výmere cca 80 m2 s tým, že táto bude posúdená po predložení stanoviska architekta mesta, ktoré musí byť zosúladené s ďalšími
rozvojovými aktivitami v predmetnom území
19. Žiadosť ZUŠ Nemšová ohľadne zmeny rozpočtu školy na rok 2009 s tým, že zmena
rozpočtu bude premietnutá v Rozpočtovom opatrení mesta Nemšová č. 4
20. Žiadosť Mgr. Jany Korienekovej, Ul. Stromova 4, Nemšová ohľadne pridelenia
priestorov na prevádzku materského centra
21. Žiadosť Mgr. Antona Koštiala, Ľuborčianska 1056, Nemšová ohľadne zníženia ceny
za pozemky na výstavbu garáží – časť parc.č.140/1 k.ú. Nemšová
22. Žiadosť Heleny Čakajíkovej, Mládežnícka 25, Nemšová a Petra Hlavatého, Vážska č.
28, Nemšová o majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod garážami v lokalite Uličky
23. Návrh na nepeňažný vklad majetku mesta Nemšová – prevádzkové objekty Čističky
odpadových vôd Nemšová – budovy súp.č. 1148,1149 s príslušenstvom v k.ú. Ľuborča
do spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o. Nemšová
B/ S C H V A Ľ U J E
1. Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2009-Rozpočtové opatrenie č. 4 tak, ako bolo
predložené na rokovanie MsZ
2. Zmenu rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2009-Rozpočtové opatrenie č. 1 tak, ako
bolo predložené na rokovanie MsZ
3. 1.1 Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. Janka Palu 2, Nemšová
1.2 Zriaďovaciu listinu Základnej školy, Ul. Janka Palu 2, Nemšová
tak, ako bolo predložené na rokovanie MsZ
4. Poskytnutie finančnej dotácie na medzinárodnú súťaž v kulturistike, fitness a body
fitness, ktorá sa konala dňa 8.11.2009 tak, ako bolo predložené na rokovanie MsZ
5. Majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod garážami v lokalite Uličky v zmysle GP č.
31321704-656/2009. Náklady spojené s majetkoprávnym vysporiadaním hradí mesto
Nemšová
6. Nepeňažný vklad majetku mesta Nemšová – prevádzkové objekty Čističky odpadových vôd Nemšová– budovy súp.č. 1148,1149 s príslušenstvom v k.ú. Ľuborča v zmysle znaleckého posudku č. 15/2009 vypracovaného Ing. Jánom Jačkom a strojnotechnologického zariadenia ČOV na základe znaleckého posudku vypracovaného Ing. Jozefom Mercellom do spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o.
Nemšová
C/ V O L Í
1. Pre volebné obdobie rokov 2010-2014 prísediacich na Okresnom súde v Trenčíne :
1. JUDr. Dalibor Benko, Nemšová, Ľuborčianska 21
2. Margita Šumichrastová, Nemšová, Kamenec 12
3. Elena Muntágová, Nemšová, Janka Palu 25

4. Mgr. Ladislav Palička, Nemšová, Pavla Kyrmezera 14
5. Jozef Kuruc, Nemšová, Podhorská 69

D/ U K L A D Á
1. MsÚ návrh VZN mesta Nemšová č. 14 a 13/2009 doplniť o stanoviská zainteresovaných orgánov a organizácií (Vetropack, PD Vlára, VÚ, Polícia, SAD, Farský úrad,
Spoločenstva vlastníkov bytov, dopravní prepravcovia a iní)
Termín : 4/2010
Zodpovedný : Pavel Králik, prednosta úradu
2. MsÚ predložiť na zasadnutie zastupiteľstva stanoviská komisií, rady školy, hlavnej
kontrolórky a úradu ohľadne zrušenia právnej subjektivity Základnej umeleckej školy
a jej začlenenia do organizačnej štruktúry MsÚ. Na zasadnutie bude prizvaný riaditeľ
ZUŠ Nemšová
Termín : 2/2010
Zodpovedný : Pavel Králik, prednosta úradu
E/ N E S C H V A Ľ U J E
1. Zníženie ceny za pozemky na výstavbu garáží – časť parc.č. 140/1 k.ú. Ľuborča.

Ján M i n d á r
primátor

U z n e s e n i e č. 34 z 18. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Nemšová
zo dňa 16. decembra 2009
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní
A/ B E R I E N A V E D O M I E
1. Materiály predložené na rokovanie MsZ Nemšová dňa 16.12.2009
2. Správu ku kontrole plnenia uznesení MsZ Nemšová č. 33, 32, 31, 27, 26, 24 z roku
2009, č. 22, 21, 17 a č. 15 z roku 2008 tak, ako bola predložená na rokovanie MsZ
3. Uznesenie zo schôdzky komisie sociálno-zdravotnej zo dňa 2.12.2009, komisie obchodu, ochrany spotrebiteľa, VP a podnikania zo dňa 1.12.2009
4. Zápis zo schôdzky MsV č. 2 Kľúčové zo dňa 25.11.2009
5. Návrh VZN mesta Nemšová č. 15/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta
Nemšová č. 7/2008 o miestnych daniach tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ

6. Návrh VZN mesta Nemšová č. 16/2009 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nemšová tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ
7. Návrh VZN mesta Nemšová č. 17/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Nemšová
č. 6/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole tak,
ako bol predložený na rokovanie MsZ
8. Návrh VZN mesta Nemšová č. 18/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta
Nemšová tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ
9. Návrh VZN mesta Nemšová č. 19 o určení názvu ulíc v časti Nemšová-IBV Vlárska III
10. 1.1 Dôvodovú správu k rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na roky 2010-2012
1.2 Programový rozpočet VPS, m.p.o. Nemšová na roky 2010-2012
11. Návrh cenového výmeru VPS na poskytovanie pohrebných a cintorínskych služieb s
účinnosťou od 1.1.2010 tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ
12. Návrh poplatkov v autodoprave VPS, m.p.o. Nemšová s účinnosťou od 1.1. 2010 tak,
ako bol predložený na rokovanie MsZ
13. Návrh programového rozpočtu mesta Nemšová na roky 2010-2012 tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ
14. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Nemšová k programovému rozpočtu
mesta na roky 2010-2012 tak, ako bolo predložené na rokovanie MsZ
15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na I. polrok 2010
tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ
16. Návrh plánu zasadnutí MsZ Nemšová na rok 2010 tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ
17. a) Umiestnenie a výstavbu dvoch nájomných bytových domov – 8 b. j. Ul.
Mládežnícka a 16 b.j. na Ul. Športovcov
b) Spolufinancovanie výstavby nájomných bytov vrátane infraštruktúry
c) Vystavenie bankovej záruky za úver na výstavbu nájomných bytov
vlastnou vista bianko zmenkou v prospech VÚB, a.s. na sumu 978.480,12€
d) Zaradenie splátok úveru zo ŠFRB do rozpočtu mesta Nemšová na r.2010 a počas
trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB
18. a) Poskytnutie úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov - 8 b. j. Ul.
Mládežnícka a 16 b.j. na Ul. Športovcov, vrátane dotácie z MV a RR
SR na technickú vybavenosť
b) Obstarávaciu cenu stavby pri 8 b.j. vo výške 381.425,95 €
c) Obstarávaciu cenu stavby pri 16 b,j. vo výške 764.129,26 €
d) Požiadavku o úver zo ŠFRB vo výške 75% obstarávacej ceny stavby, ktorá
predstavuje čiastku pri 8 b.j. 281.641,40 €, pri 16 b.j. 563.770,86 €
e) Podiel vlastných prostriedkov vo výške 13.754,25 €
f) Spôsob zabezpečenia záväzku, kde ručenie za úver preberá VÚB Trenčín
g) Nájomný charakter bytov
19. Prehľad integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Vršatec a návrh
na vstup mesta Nemšová do MAS Vršatec
20. Návrh Doplnku č. 1 k Poriadku odmeňovania mesta Nemšová

B/ R U Š Í
1. Uznesenie č. 21 B/ 7 zo dňa 19.novembra 2008
2. Uznesenie č. 23 B/ 1 a č. 23 B/ 4 zo dňa 28. januára 2009
C/ S C H V A Ľ U J E
1. VZN mesta Nemšová č. 15/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Nemšová
č. 7/2008 o miestnych daniach tak, ako bolo predložené na rokovanie MsZ
2. VZN mesta Nemšová č. 16/2009 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Nemšová tak, ako bolo predložené na rokovanie MsZ
3. VZN mesta Nemšová č. 17/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Nemšová
č. 6/2008
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej
umeleckej škole
tak, ako bolo predložené na rokovanie MsZ
4. VZN mesta Nemšová č. 18/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta
Nemšová tak, ako bolo predložené na rokovanie MsZ
5. VZN mesta Nemšová č. 19/2009 o určení názvu ulíc v mestskej časti Nemšová – IBV
Vlárska III tak, ako bolo predložené na rokovanie MsZ
6. Programový rozpočet VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2010 tak, ako bol predložený na
rokovanie MsZ
7. Finančný plán VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2010 tak, ako bol predložený na rokovanie
MsZ
8. Cenový výmer VPS, m.p.o. Nemšová na poskytovanie pohrebných a cintorínskych služieb s účinnosťou od 1.1. 2010 tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ
9. Poplatky v autodoprave VPS, m.p.o. Nemšová s účinnosťou od 1.1.2010 tak, ako boli
predložené na rokovanie MsZ
10. Programový rozpočet mesta Nemšová na rok 2010 tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ
1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na I. polrok 2010 tak,
ako bol predložený na rokovanie
2. Plán zasadnutí MsZ Nemšová na rok 2010 tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ
13. a) Umiestnenie a výstavbu dvoch nájomných bytových domov – 8 b. j. Ul.
Mládežnícka a 16 b.j. na Ul. Športovcov
b) Spolufinancovanie výstavby nájomných bytov vrátane infraštruktúry
c) Vystavenie bankovej záruky za úver na výstavbu nájomných bytov
vlastnou vista bianko zmenkou v prospech VÚB, a.s. na sumu 978.480,12€
d) Zaradenie splátok úveru zo ŠFRB do rozpočtu mesta Nemšová na rok 2010 a počas
trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB
14. a) Žiadosť o poskytnutie úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov –

8 b. j. Ul. Mládežnícka a 16 b.j. na Ul. Športovcov, vrátane dotácie
z MV a RR SR na technickú vybavenosť
b) Obstarávaciu cenu stavby pri 8 b.j. vo výške 381.425,95 €
c) Obstarávaciu cenu stavby pri 16 b,j. vo výške 764.129,26 €
d) Požiadavku o úver zo ŠFRB vo výške 75% obstarávacej ceny stavby, ktorá
predstavuje čiastku pri 8 b.j. 281.641, 37 €, pri 16 b.j. 563.770,86 €
e) Podiel vlastných prostriedkov na výstavbu 8 b. j. Ul. Mládežnícka a 16
b.j. na Ul. Športovcov vo výške 13.754,25 €
f) Spôsob zabezpečenia záväzku počas doby výstavby, kde ručenie za úver
zo ŠFRB preberá VÚB a,s. Trenčín
g) Nájomný charakter bytov
15. Vstup mesta Nemšová do Miestnej akčnej skupiny Vršatec
16. Doplnok č. 1 k Poriadku odmeňovania mesta Nemšová tak, ako bol predložený na
rokovanie MsZ
17. Financovanie krúžku „Informatika pre dospelých“ v Spojenej katolíckej škole Nemšová
D/ O D V O L Á V A
1. Z Rady školy pri Základnej škole Nemšová, Ulica Janka Palu 2 Martinu Horváthovú
E/ V O L Í
1. Do Rady školy pri Základnej škole Nemšová, Ulica Janka Palu 2 Stanislava Husára,
bytom Nemšová, Ul. J.Borovského 20, ako delegovaného zástupcu zriaďovateľa.

Ján M i n d á r
primátor

U z n e s e n i e č. 35 z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Nemšová zo
dňa 28. januára 2010

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní
A/ B E R I E N A V E D O M I E
1. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OP cezhraničnej
spolupráce SR–ČR 2007-2013 za účelom realizácie projektu „Spoloční bezpeční
susedia“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta a platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
- financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo
výške 42 855,00 €
2. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OP cezhraničnej

spolupráce SR – ČR za účelom realizácie projektu
„ Protipovodňová opatření a varovný systém Říka – Vlára – Váh, II. etapa“, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta
- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
- výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. 136.772,- €
- financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo
výške 6838,60,- €
3. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2009 tak, ako bola predložená
na rokovanie MsZ
4. Návrh na vyplatenie odmeny primátorovi mesta Nemšová, zástupcovi primátora mesta Nemšová a hlavnej kontrolórke mesta Nemšová za 2. polrok 2009 tak, ako bolo predložené na rokovanie MsZ
5. Návrh na poskytnutie dotácie – príspevku na činnosť pre RVS VV Nemšová z rozpočtu mesta
Nemšová vo výške 6.193€ na bežné výdaje spojené s prevádzkou spoločnosti
B/

SCHVAĽUJE
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OP cezhraničnej
spolupráce SR–ČR 2007-2013 za účelom realizácie projektu „ Spoloční bezpeční
susedia“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta a platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
- financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo
výške 42 855,00 €
2. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OP cezhraničnej
spolupráce SR – ČR za účelom realizácie projektu
„Protipovodňová opatření a varovný systém Říka – Vlára – Váh, II. etapa“,
ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
- výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. 136.772,- €
- financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo
výške 6838,60,- €
3. Vyplatenie odmeny primátorovi mesta Nemšová, zástupcovi primátora mesta Nemšová a
hlavnej kontrolórke mesta Nemšová za 2. polrok 2009 tak, ako bolo predložené na rokovanie MsZ
4. Poskytnutie dotácie - príspevku na činnosť pre Regionálnu vodárenskú spoločnosť
Vlára-Váh z rozpočtu mesta Nemšová vo výške 6.193 € na bežné výdaje spojené s prevádzkou spoločnosti.

Ján M i n d á r
primátor

