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UZNESENIA 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva  Nemšová, konaného dňa 15. júla 2015 
___________________________________________________________________________ 

 
U z n e s e n i e  č. 78 

 
k bodu – Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2015 – RO č. 3 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej 
 
s c  h v a ľ u j e 

1. Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2015 – RO č.3 v zmysle predloženého 
materiálu. 

Celkové príjmy rozpočtu mesta Nemšová na r. 2015 sa rozpočtujú vo výške 3.966.439,00€ 
a celkové výdaje rozpočtu mesta Nemšová na r. 2015 sa rozpočtujú vo výške 3.966.439,00€. 
 
2. Prevod čiastky 30.000,00 € z rezervného fondu mesta Nemšová na vykrytie výdajov 

v zmysle predloženého RO č. 3. Ide o financovanie akcií: Kanalizácia mesta Nemšová 
– Ľuborča, Úprava dopravného značenia na Mierovom námestí v Nemšovej, Oplotenie 
Centra sociálnych služieb v Nemšovej. 

 
U z n e s e n i e  č. 79 

 
k bodu – Odkúpenie pozemku parc. KN-C č. 976/1, k.ú. Nemšová 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej 
 
 s c  h v a ľ u j e 
1) majetkovoprávne vyporiadanie (odkúpenie) pozemku parc. KN-C č. 976/1 záhrady 

o výmere 134 m², k.ú. Nemšová, pozemok vedený Okresným úradom Trenčín, Katastrálny 
odbor na liste vlastníctva 435, a to nasledovne:  
a) od Michala Kristína, bytom  Nemšová spoluvlastnícky podiel 1/3-ina za cenu 5,00 

€/m², čo pri výmere pozemku 134 m² a veľkosti odkupovaného spoluvlastníckeho 
podielu 1/3-ina predstavuje odkupnú cenu  223,33 EUR,  

b) od Jozefa Kristína, bytom Dolná Súča, spoluvlastnícky podiel 1/3-ina za cenu 5,00 
€/m², čo pri výmere pozemku 134 m² a veľkosti spoluvlastníckeho odkupovaného 
podielu 1/3-ina predstavuje odkupnú cenu  223,33 EUR,  

c) od Patrika Chrvalu, bytom Trnava spoluvlastnícky podiel 1/6-ina za cenu 5,00 €/m², 
čo pri výmere pozemku 134 m² a veľkosti odkupovaného spoluvlastníckeho podielu 1/6-
ina predstavuje odkupnú cenu  111,67 EUR,  

d) od Nikoly Chrvalovej, bytom Trnava spoluvlastnícky podiel 1/6-ina za cenu 5,00 
€/m², čo pri výmere pozemku 134 m² a veľkosti odkupovaného spoluvlastníckeho 
podielu 1/6-ina predstavuje odkupnú cenu  111,67 EUR 
 

 
                                                                                                   Ing. František Bagin                                                                                                                             
                                                                                                       primátor mesta 


