
U z n e s e n i e  č. 23 z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Nemšová zo dňa 
28. januára 2009   

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní

A/   B E R I E   N A  V E D O M I E

1. Návrh na spolufinancovanie výstavby nájomných bytov vrátane infraštruktúry – 16 b.j. na 
ul. Športovcov a 8 b.j. na ul. Mládežnícka 

2. Návrh na spolufinancovanie projektu „ Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta 
Nemšová “

3. Návrh na spolufinancovanie projektu „ Monitorovací kamerový systém v meste Nemšo-
vá “

4. Návrh VZN mesta Nemšová č. 10/2009 o určení miest na vylepovanie volebných 
plagátov na území mesta Nemšová

5. Harmonogram Organizačno-technického zabezpečenia voľby prezidenta SR v meste 
Nemšová, ktorá sa bude konať 21.3.2009 tak, ako bolo predložené na rokovanie

6. Organizačné zabezpečenie volieb prezidenta SR, ktoré sa budú konať dňa 21.3.2009 
v podmienkach mesta Nemšová tak, ako bolo predložené na rokovanie

7. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Nemšová na roky 2009-2011 tak, ako bol 
predložený na rokovanie

8. Žiadosť Ing. Karola Kačenu, Nemšová o prevod pozemku parc.č. 774/2 v k.ú. Nemšová
9. Návrh VZN mesta Nemšová č. 11/2009 o podmienkach nájmu bytov v novostavbe 

nájomných bytov Nemšová : 8 b.j. na Ul. Mládežníckej a 16 b.j. na Ul. Športovcov

B/   S C H V A Ľ U J E

1. a) Spolufinancovanie výstavby nájomných bytov vrátane infraštruktúry 
b) Vystavenie bankovej záruky za úver na výstavbu nájomných bytov vlastnou vista 
bianko zmenkou v prospech VÚB, a.s.  
c) Zaradenie splátok úveru ŠFRB do rozpočtu mesta Nemšová

2. a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia 
verejného osvetlenia pre mestá na projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta 
Nemšová“, ktorý bude realizovaný v meste Nemšová v súlade s Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c) Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt, t.j. vo výške 12.406,42 € s DPH (373.755,80 Sk)

3.   a) Predloženie žiadosti o dotáciu na projekt „Monitorovací kamerový systém v meste 
             Nemšová“ v rámci výzvy na poskytnutie dotácie na projekty v oblasti prevencie kri - 
             minality
             b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o dotáciu
             c) Financovanie projektu vo výške 20% z celkových oprávnených výdavkov na pro-
             jekt, t.j. vo výške cca 7.966,54 € (239.999,98 Sk bez DPH), 9.480,18€ s DPH 
             (285.599,90 Sk)

       4.  1.1 Poskytnutie podpory zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov – 16 b.j. na ul. Špor- 



             tovcov a 8 b.j. na ul. Mládežnícka, vrátane dotácie z MVaRR SR vrátane technickej 
             vybavenosti :

• obstarávacia cena stavby pri 8 b.j. je 381.425,95 €                  
• obstarávacie cena stavby pri 16 b.j. je 764.129,26€

             1.2  Požiadať o úver zo ŠFRB vo výške 75% obstarávacej ceny stavby, ktorá predsta-
             vuje čiastku pri 8 b.j. 286.069,45 €, pri 16 b.j. 573.096,94 €. Celková výsška úveru je
             859.165,40 €, výška dotácie pri 8 b.j. je 95.356,49 €, pri 16 b.j. je 191.032,32 €
             1.3 Spôsob zabezpečenia záväzku, kde ručenie za úver preberá VÚB Trenčín
             1.4 Nájomný charakter bytov
       5.   VZN mesta Nemšová č. 10/2009 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov

      na území mesta Nemšová tak, ako bolo predložené na rokovanie
       6.   Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2009 – Rozpočtové opatrenie č. 1 tak, ako 
             bola predložená na rokovanie                                                                                    

7. Prevod  vlastníctva  pozemku  parc.č.  774/2  k.ú.  Nemšová  o výmere  254  m2 Ing. 
Karolovi Kačenovi, Nemšová,  Vlárska 2 za cenu 1€. Náklady spojené s prevodom 
vlastníctva pozemku hradí žiadateľ

8. VZN  mesta  Nemšová  č.  11/2009  o podmienkach  nájmu  bytov  v novostavbe 
nájomných bytov Nemšová : 8 b.j. na Ul. Mládežníckej a 16 b.j. na Ul. Športovcov 
tak, ako bolo predložené na rokovanie.

           Ján  M i n d á r
                                                                                                        primátor         

U z n e s e n i e  č. 24 zo 14. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Nemšová zo 
dňa 4. marca 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 Mestského zastupiteľstva dňa 4.3.2009
2. Správu ku kontrole plnenia uznesení MsZ Nemšová č.23/2009, č. 22/2008, 21/2008, 

20/2008,  19/2008,  17/2008,  15/2008,  10/2007,  9/2007,  8/2007  a  3/2007 
s konštatovaním, že uznesenia sa priebežne plnia

3. Uznesenia zo schôdzok komisií :
• ŽP, výstavby, MsBH zo dňa 11.2.2009
• kultúry, školstva a športu zo dňa 2.2.2009

4. Informáciu a prezentáciu prípravy projektu „ Regenerácia sídel “
5. Informáciu o príprave výstavby nájomných bytov
6. Informáciu o výstavbe bytov a nebytových priestorov v meste Nemšová, predložený 

firmou Invest-consult s.r.o. Považská Bystrica 



7. Návrh  Organizačnej  schémy  orgánov  mesta,  MsÚ  a orgánov  riadených  mestom 
Nemšová

8.  Správu o činnosti VPS, m.p.o. Nemšová za rok 2008
       9.    1.1 Správu o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie II. polroka 

             2008       
       1.2 Správu o riešení sťažností a petícií a o poskytovaných informáciách za rok 2008
10.  Informáciu o príprave volieb prezidenta SR
11. Návrh  na  prevod  vlastníctva  pozemku  p.č.  2490/10  o výmere  4  m2,  ktorý  bol 

vytvorený  na  základe  geometrického  plánu  č.  31321704-709/2008  Ľubomírovi 
Šulákovi, Hornov 22, Nemšová tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ. Všetky 
náklady spojené s prevodom pozemku hradí kupujúci

12. Návrh  na  prenájom  pozemku  p.č.  975/230  o výmere  3  m2,  ktorý  bol  vytvorený 
geometrickým plánom č. 313-316/2008 do doby majetkoprávneho vysporiadania za 
cenu 1€ Ľubošovi Sokolovi a manž. Márii, Ul. Závadská 85, Nemšová

13. Návrh  na  odpredaj  časti  pozemku  z p.č.  937  o výmere  15  m2 Jozefovi  Pulišovi, 
Mierové námestie 19, Nemšová tak, ako bolo predložené na rokovanie MsZ. Všetky 
náklady spojené s majetkoprávnym vysporiadaním hradí kupujúci

14. Návrh na zámenu pozemkov : p.č. 975/171 – nový vlastník : Jozef Pavlačka a Daniela 
Pavlačková v ½-ici a Patrik Strnad v ½-ici 
s p.č. 975/149 – nový vlastník : mesto Nemšová v 1/1-ine.
Všetky náklady spojené s majetkoprávnym vysporiadaním hradí mesto Nemšová

15. Návrh na ukončenie nájomnej zmluvy ku dňu 30.4.2009 s firmou AQUAPET s.r.o., 
Centrum  I 28/67,  Dubnica  n/Váhom  na  nebytové  priestory  v budove  ASO  Ul. 
Rybárska, Nemšová

16. Návrh na prevod vlastníctva pozemkov do majetku mesta Nemšová – p.č.  155/55 
o výmere 2293 m2 a p.č. 155/56 o výmere 188 m2 v zmysle geometrického plánu č. 
107/09

17. Zámennú  zmluvu so  zriadením vecného  bremena uzatvorenú  medzi  spoločnosťou 
Vetropack Nemšová a mestom Nemšová, ktorá obsahuje :

1. Prevod  vlastníctva  pozemkov  do  majetku  mesta  Nemšová  -   p.č.  155/55 
o výmere 2293 m2 a p.č.  155/56 o výmere 188 m2 v zmysle  geometrického 
plánu 107/09

2. Prevod  vlastníctva  pozemku  p.č.  599/43  o výmere  337  m2,  p.č.  599/44 
o výmere 11 m2, p.č. 599/45 o výmere 31 m2 z vlastníctva mesta Nemšová do 
majetku spoločnosti Vetropack Nemšová, s.r.o.

3. Zriadenie  vecného  bremena  na  pozemky  p.č.  599/1  a 599/6  tak,  ako  je 
vyznačené v geometrickom pláne č. 22822178-103/2009

4. Prevod vlastníctva zo spoločnosti Vetropack Nemšová do vlastníctva mesta 
Nemšová  –  zariadenia  na  rozvod  tepla  špecifikovaného  v prílohe  č.  3 
Zámennej  zmluvy  so  zriadením  vecného  bremena  a zobrazenia  priebehu 
horúcovodu  v lokalite  Sklárska  v Nemšovej  vypracovaného  Geodéziou 
Bratislava a.s., č. zákazky 31321704-800/2008

18. Návrh  „  Koncepcie  rozvoja  informačných  systémov  mesta  Nemšová  “,  ktorá  je 
súčasťou  povinného  formulára  predkladaného  na  MF SR –  príloha  č.  1  „  Návrh 
Koncepcie  rozvoja  ISVS  “  a zároveň  nevyhnutnou  podmienkou  na  čerpanie 
nenávratných  finančných  prostriedkov  z   eurofondov  –  Operačného  programu 
informatizácie spoločnosti tzv. OPISu

19. Žiadosť  Poľovníckeho  združenia  Háj  Kľúčové,  Klubu  turistov  Ľuborča, 
dobrovoľníkov a nadšencov prírody v zastúpení Františkom Begáňom o poskytnutie 



finančného  príspevku  na  dobudovanie   úzkorozchodnej  železničky  v Ľuboreckej 
doline

20. Žiadosť ZUŠ Nemšová o zmenu rozpočtu na rok 2009 a stanovisko kontrolórky mesta 
k predloženej žiadosti s tým, že rozpočet zostáva v nezmenenej výške

B/   S C H V A Ľ U J E
 

1. Architektonický  návrh  riešenia  „  Centrálnej  mestskej  zóny  Ul.  Mierové  námestie 
a UL. SNP  v Nemšovej “ tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ

2. Návrh  riešenia   „  Centrálnej  mestskej  zóny  Ul.  Sklárska,  Odbojárov  a Hornov 
v Nemšovej “ tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ

3. Organizačnú  schému  orgánov  orgánov  mesta,  MsÚ  a orgánov  riadených  mestom 
Nemšová tak, ako bola predložená na rokovanie MsZ

4. Prevod vlastníctva  pozemku  p.č.  2490/10 o výmere  4  m2,  ktorý  bol  vytvorený na 
základe geometrického plánu č. 31321704-709/2008 Ľubomírovi Šulákovi, Hornov 
22, Nemšová tak, ako bolo predložené na rokovanie MsZ. Všetky náklady spojené 
s prevodom pozemku hradí kupujúci

5. Prenájom pozemku p.č. 975/230 o výmere 3 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým 
plánom  č.  313-316/2008  do  doby  majetkoprávneho  vysporiadania  za  cenu  1  € 
Ľubošovi Sokolovi a manž. Márii, Ul. Závadská č. 85, Nemšová

6. Odpredaj  časti  pozemku  z p.č.  937  o výmere  15  m2 Jozefovi  Pulišovi,  Mierové 
námestie 19, Nemšová tak, ako bolo predložené na rokovanie MsZ. Všetky náklady 
spojené s majetkoprávnym vysporiadaním hradí kupujúci

7. Zámenu pozemkov : 
• p.č. 975/171 – nový vlastník : Jozef Pavlačka a Daniela Pavlačková 

v ½-ici
                                                                        Patrik Strnad v ½-ici
                  s

• p.č. 975/149 – nový vlastník : mesto Nemšová v 1/1-ine.
     Všetky náklady spojené s majetkoprávnym vysporiadaním hradí mesto Nemšová

8. Zámennú zmluvu so zriadením vecného bremena uzatvorenú medzi spoločnosťou 
      Vetropack Nemšová a mestom Nemšová, ktorá obsahuje :
      1. Prevod vlastníctva pozemkov do majetku mesta Nemšová – p.č. 155/55 o výmere 
          2293 m2 a p.č. 155/56 o výmere 188 m2 v zmysle geometrického plánu č. 107/09
      2. Prevod vlastníctva pozemku p.č. 599/43 o výmere 337 m2, p.č. 599/44 o výmere 11 
          m2, p.č. 599/45 o výmere 31 m2 z vlastníctva mesta Nemšová do majetku 
          spoločnosti Vetropack Nemšová  s.r.o.
      3. Zriadenie vecného bremena na pozemky p.č. 599/1 a 599/6 tak, ako je vyznačené 
          v geometrickom pláne č. 22822178-103/2009

 4. Prevod vlastníctva zo spoločnosti Vetropack Nemšová do vlastníctva mesta 
     Nemšová - zariadenia na rozvod tepla špecifikovaného v prílohe č. 3 Zámennej 
     zmluvy so zriadením vecného bremena a zobrazenia priebehu horúcovodu 
     v lokalite Sklárska v Nemšovej vypracovaného Geodéziou Bratislava a.s., č. 
     zákazky 31321704-800/2008

 9.  Koncepciu rozvoja informačných systémov mesta Nemšová, ktorá je súčasťou 
      povinného formulára predkladaného na MF SR – príloha č. 1 „Návrh Koncepcie 
      rozvoja ISVS“ a zároveň nevyhnutnou podmienkou na čerpanie nenávratných 
      finančných prostriedkov z eurofondov – Operačného programu informatizácie 
      spoločnosti tzv. OPIS-u



      10.  Príspevok na dobudovanie úzkorozchodnej železničky v Ľuboreckej doline vo výške 
             500,- € Poľovníckemu združeniu Háj Kľúčové, Klubu turistov Ľuborča, 
             dobrovoľníkom a nadšencom prírody v zastúpení Františkom Begáňom, bytom 
             Nemšová

C/   U K L A D Á

1. MsÚ  pokračovať  v rokovaniach  ohľadne  výstavby  bytov  a nebytových  priestorov 
v meste Nemšová v zmysle predloženého návrhu investičnej koncepcie firmy Invest 
-consult s.r.o. Považská Bystrica a následne informovať o ďalšom postupe MsZ

     Ján   M i n d á r
     primátor  

U z n e s e n i e  č. 25 z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Nemšová zo 
dňa 18. marca 2009

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní

A/   B E R I E   N A   V E D O M I E

      1.   Informáciu o výstavbe bytov a nebytových v meste Nemšová-stred, predložený firmou 
            Invest - consult s.r.o. Považská Bystrica

2. Informáciu o výstavbe umyvárne motorových vozidiel
3. Informáciu o výstavbe viacúčelového ihriska o rozmeroch 20x40 m v areáli  ZŠ Ul. 

Janka  Palu  v Nemšovej.  Výstavba  by  mala  byť  zabezpečená  v spolupráci  so 
splnomocnencami vlády SR pre mládež a šport

4. Informáciu o príprave pracovnej cesty poslancov v dňoch 10.-14.6.2009
5. Žiadosť  Márie  Vydrnákovej,  Holubyho  21,  Nemšová  o poskytnutie  bezúročnej 

návratnej pôžičky

B/   S C H V A Ľ U J E

       1.   a ) Výstavbu bytov a nebytových priestorov v meste Nemšová
             b)  Návrh investičnej koncepcie firmy Invest – consult, s.r.o., Považská Bystrica
             c)  Návrh Zmluvy o spolupráci a investičnom partnerstve
       2.   Pracovnú cestu poslancov v dňoch 10. – 14.6.2009
       3.   Návratnú finančnú výpomoc Márii Vydrnákovej a manželovi Štefanovi, Holubyho



             č. 21, Nemšová tak, ako bola predložená na rokovanie MsZ.

Ján  M i n d á r
                                                                                                   primátor

U z n e s e n i e  č. 26 z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Nemšová zo 
dňa 29. apríla 2009

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní

A/   B E R I E   N A   V E D O M I E

       1. Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2008 a návrh na rozdelenie výsledku rozpoč-
           tového hospodárenia mesta Nemšová tak, ako bol predložený na rokovanie     
       2. Výročnú správu mesta Nemšová za rok 2008 tak, ako bola predložená na rokovanie
       3. Správu nezávislého audítora  z auditu účtovnej závierky mesta Nemšová za obdobie od 
           1.1.2008 do 31.12.2008 tak, ako bola predložená na rokovanie 
       4. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Nemšová k záverečnému účtu mesta Nemšová
           za rok 2008 tak, ako bolo predložené na rokovanie 
       5. Záverečný účet VPS, m.p.o. Nemšová za rok 2008 
       6. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia VPS, mp.o. Nemšová tak, ako bol predlo-
           žený na rokovanie
       7. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky VPS, m.p.o. Nemšová
           za obdobie od 1.1.2008 do 31.12.2008 tak, ako bola predložená na rokovanie
       8. Návrh na kofinancovanie projektu : „Regionálne centrum zhodnocovania BRO Nemšo-
           vá“ vo výške 5%
       9. Návrh VZN č. 12/2009 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov počas voleb-
           nej kampane na území mesta Nemšová
      10. Návrh na kúpu pozemkov p.č. 646/13, 646/11 a 646/12 spolu o výmere 6.194 m2 k.ú.
            Ľuborča do majetku mesta Nemšová od Slovenského pozemkového fondu tak, ako bo-
            lo predložené na rokovanie MsZ. Náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradí
            mesto Nemšová
      11. Návrh na zámenu pozemkov v zmysle GP č. 313217704-383/2009 s tým, že náklady
            na prevod hradí mesto Nemšová

B/   S C H V A Ľ U J E

       1. 1.1 Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2008 s tým, že súhlasí s celoročným hospo-
                 dárením bez výhrad



            1.2 Hospodársky výsledok mesta Nemšová za rok 2008 vo výške 1.141.765,27 Sk
            1.3Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Nemšová za rok 2008 vo výške 
                   2.591.558, 79 Sk s tým, že rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia je   
                   nasledovné :                       

• 10% výsledku  rozpočtového  hospodárenia:  čiastka  259.156,-  Sk,  t.j. 
8.602,40 €
bude odvedená do rezervného fondu

• 90% výsledku rozpočtového hospodárenia: čiastka 2.332.402,79 Sk, t.j. 
77.421,82 € bude použitá na posilnenie rozpočtových príjmov mesta Nemšová
v roku 2009 

       2. Výročnú správu mesta Nemšová za rok 2008 tak, ako bola predložená na rokovanie
       3. 1.1 Záverečný účet VPS, m.p.o. Nemšová za rok 2008 a vyjadruje súhlas s celoroč-
                 ným hospodárením bez výhrad
           1.2 Rozdelenie výsledku hospodárenia VPS, m.p.o. Nemšová         
                 Výsledok hospodárenia VPS, m.p.o. Nemšová za rok 2008 – zisk vo výške
                 2.836,89 Sk bude odvedený do zákonného rezervného fondu VPS, m.p.o. Nemšová

       4. a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Životné prostredie,  
               Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, na projekt  REGIONÁLNE CENTRUM
               ZHODNOCOVANIA BRO NEMŠOVÁ, ktorý je realizovaný v meste Nemšová, 
               súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
           b) Výšku celkových nákladov na projekt 4.807.955,48 € s DPH
           c) Výšku  celkových oprávnených nákladov na projekt 4.807.955,48 € s DPH
           d) Spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na 
               projekt, t.j. vo výške 240.397,78 € s DPH
           e) Spôsob financovania – kombinácia vlastných a externých zdrojov (bankový úver)
       5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová č. 12/2009 o určení miest na vylepova-
            nie  volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Nemšová

6. Kúpu pozemkov p.č. 646/13, 646/11 a 646/12 spolu o výmere 6.194 m2 k.ú. Ľuborča 
do  majetku  mesta  Nemšová  od  Slovenského  pozemkového  fondu  tak,  ako  bola 
predložené  na  rokovanie  MsZ.  Náklady  spojené  s prevodom  nehnuteľností  hradí 
mesto Nemšová

7. Zámenu pozemkov medzi mestom Nemšová a Ing. Jozefom Reom, bytom Nemšová, 
Ul.  Sadová č.  10 v zmysle  geometrického plánu č.  313217704-383/2009 s tým,  že 
náklady na prevod hradí mesto Nemšová.

Ján  M i n d á r
     primátor



U z n e s e n i e  č. 27 z 15. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Nemšová zo 
dňa 18. mája 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 Mestského zastupiteľstva dňa 18.5.2009
       2. Informáciu o stave prípravy  projektu RVSVV „ Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára- 
           Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová “

3. Správu ku kontrole plnenia uznesení MsZ Nemšová  č. 26/09, 25/09, 24/09, 23/09, 
     22/08, 19/08, 17/08, 15/08, 10 a 3/07 s konštatovaním, že uznesenia sa plnia priebežne

       4. Uznesenia zo schôdzok komisií :
            - sociálno-zdravotnej zo dňa 18.3.2009
            - finančnej a správy ms. majetku zo dňa 24.4., 27.4., 13.5.2009
       5. Zápis zo schôdzky MsV č. 2 Kľúčové zo dňa 4.5.2009 a č. 3 Trenčianska Závada
           zo dňa 26.3.2009
       6. Výsledky páleničiarskej sezóny 2008-2009 a hospodárenia Mestskej pálenice, s.r.o.
           Nemšová za rok 2008; výsledky hospodárenia tepelného hospodárstva za rok 2008;
           informáciu o príprave na novú páleničiarsku a kúrenársku sezónu
       7. Výsledky inventarizácie majetku mesta Nemšová k 31.12.2008 tak, ako boli predlože-
            né na rokovanie
       8. Výsledky inventarizácie majetku Základnej školy, Ul. Janka Palu č. 2 v Nemšovej 
            k 31.12.2008 tak, ako boli predložené na rokovanie
        9. Výsledky inventarizácie VPS, m.p.o. Nemšová k 31.12.2008 tak, ako boli predložené
            na rokovanie
      10. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2009
      11. Návrh na schválenie opakovaného podania žiadosti a spolufinancovanie projektu :
            „ Obnova integrovanej materskej školy v Nemšovej “ vo výške 5% nákladov
      12. Návrh na uzatvorenie dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov medzi
            mestom Nemšová a Mestskou pálenicou Nemšová, s.r.o. tak, ako bol predložený na
            rokovanie
      13. Žiadosť Jána Koníčka, J.Borovského 19, Nemšová, Alžbety Gurínovej, Závadská 89,
            Nemšová a Margity Belkovej, Kúty 13, Nemšová ohľadne odkúpenia pozemku p.č.
            800/4 o výmere 1751 m2 v k.ú. Ľuborča
      14. Návrh na odpredaj pozemkov v k.ú. Ľuborča :

• p.č. 139/55 o výmere 21 m2 Mgr. Antonovi Koštialovi a manž., obaja 
bytom Nemšová, Ľuborčianska 1056/50

• p.č.  139/56  o výmere  21  m2 Mgr.  Kataríne  Hromníkovej,  Nemšová, 
Ľuborčianska 1056/50

• p.č. 139/57 o výmere 21 m2 Ing. Miroslavovi Mičkovi a manž., obaja 
bytom Nemšová, Ul. Ľuborčianska 1056/50

• p.č.  139/58  o výmere  21  m2 Mgr.  Marošovi  Peťkovi  a manž.,  obaja 
bytom Nemšová, Ul. Ľuborčianska 1056/50



Cena za odpredávaný pozemok je stanovená vo výške 19,72 € za 1 m2. Podmienky 
predaja  pozemkov  budú  stanovené  v kúpnej  zmluve,  ktorá  bude  prerokovaná 
v komisii finančnej a správy mestského majetku

       15. Návrh na odpredaj pozemkov  k.ú. Nemšová – p.č. 599/48 zast. plocha o výmere 5 m2

             a p.č. 599/49 zast. plocha o výmere 6 m2  spoločnosti Enermont,   Bratislava, 
             Hraničná 14 za cenu 34 € / 1 m2. Všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností 
             hradí kupujúci
      16. Návrh na odpredaj pozemku v lokalite Ul. Hornov Dušanovi Gubovi, Sklárska 12, 
            Nemšová
      

B/   S C H V A Ľ U J E

       1.  1.1 Výsledky páleničiarskej sezóny r. 2008-2009 a hospodárenia Mestskej pálenice, 
                  s.r.o. Nemšová za rok 2008 tak, ako boli predložené na rokovanie
            1.2 Výsledky hospodárenia tepelného hospodárstva za rok 2008 tak, ako boli predlo-
                  žené na rokovanie
       2.  Výsledky inventarizácie majetku mesta Nemšová k 31.12.2008 tak, ako boli predlože-
             né na rokovanie

3.   Výsledky inventarizácie majetku Základnej školy, Ulica Janka Palu 2, Nemšová   
       k 31.12.2008 tak, ako boli predložené na rokovanie
4. Výsledky inventarizácie majetku VPS, m.p.o. Nemšová k 31.12.2008 tak,  ako boli 

predložené na rokovanie
5. Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2009- Rozpočtové opatrenie č. 2 tak, ako 

bolo predložené na rokovanie
6. a)  Predloženie  žiadosti  o NFP  v rámci  Regionálneho  operačného  programu  : 

INFRAŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA, Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania na 
projekt  „Obnova integrovanej materskej školy v Nemšovej“,  ktorý je realizovaný 
v meste Nemšová v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c)  Financovanie  projektu  vo  výške  5%  z celkových  oprávnených  výdavkov  na 
projekt, t.j. vo výške 28.819, 21 € s DPH 

7. Uzatvorenie  Dodatku  č.  1  k Zmluve  o nájme  nebytových  priestorov  uzatvorenej 
medzi  mestom  Nemšová  a Mestskou  pálenicou  Nemšová,  s.r.o.  tak,  ako  bol 
predložený na rokovanie

8. Odpredaj pozemkov  :
• p.č.  139/55  o výmere  21  m2 k.ú.  Ľuborča  Mgr.  Antonovi  Koštialovi 

a manž., obaja bytom Nemšová, Ul. Ľuborčianska 1056/50
• p.č. 139/56 o výmere 21 m2 k.ú. Ľuborča Mgr. Kataríne Hromníkovej, 

bytom Nemšová, Ul. Ľuborčianska 1056/50
• p.č.  139/57  o výmere  21  m2 k.ú.  Ľuborča  Ing.  Miroslavovi  Mičkovi 

a manž., obaja bytom Nemšová, Ul. Ľuborčianska 1056/50
• p.č.  139/58  o výmere  21  m2 Mgr.  Marošovi  Peťkovi  a manž.,  obaja 

bytom Nemšová, Ul. Ľuborčianska 1056/5.
Cena  za  odpredávaný  pozemok  je  stanovená  vo  výške  19,72  €  za  1  m2. 
Podmienky predaja pozemkov budú stanovené v kúpnej zmluve, ktorá bude 
prerokovaná v komisii finančnej a správy mestského majetku



9. Odpredaj pozemkov v k.ú. Nemšová : p.č. 599/48 zast.plocha o výmere 5 m2 a p.č. 
599/49  zast.plocha  o výmere  6  m2 spoločnosti   Enermont  s r.o.,  Hraničná  14, 
Bratislava za cenu 34 € za 1 m2. Všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností 
hradí kupujúci

C/   U K L A D Á

       1. MsÚ zadať vyhotovenie znaleckého posudku na p.č. 800/4 k.ú. Ľuborča so stanovením 
           všeobecnej hodnoty pozemku
           Zodpovedný : Pavel Králik, prednosta úradu
           Termín : MsZ 07/2009

D/   N E S C H V A Ľ U J E

       1. Odpredaj pozemku v lokalite Ul. Hornov k.ú. Nemšová Dušanovi Gubovi, bytom Ul. 
           Sklárska č. 12, Nemšová

Ján  M i n d á r
                                                                                                               primátor

U z n e s e n i e  č. 28  z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Nemšová zo 
dňa 3. júna 2009

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní

A/   B E R I E   N A  V E D O M I E

       1. Návrh na realizáciu projektov financovaných z nenávratných finančných príspevkov
zo štrukturálnych fondov EÚ tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ

       2. Návrh  podania žiadosti na projekt : „Rekonštrukcia Centra sociálnych služieb mesta
Nemšová“

       3.  Návrh na zámenu pozemkov p.č. 600 za p.č. 603/1 k.ú. Nemšová tak, ako bolo predlo- 
žené na rokovanie MsZ

       4.  Návrh poplatkov na 14. Nemšovskom jarmoku, ktorý sa uskutoční 14.-15.8.2009
       5.  Návrh ukončenia platnosti zmluvy o nájme majetku vodovodov a kanalizácií, o prá-
            vach a povinnostiach vyplývajúcich a súvisiacich s nájmom k 31.12.2009 uzatvorenej
            s Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a.s. Trenčín
       6.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti  kontrolóra mesta Nemšová na 2. polrok 2009
          



B/   S C H V A Ľ U J E

       1.  Realizáciu projektov financovaných z nenávratných finančných príspevkov zo 
            štrukturálnych fondov EÚ :

1.1 ZŠ Janka Palu v Nemšovej, škola 3. tisícročia
1.2 Po stopách histórie a tradícií Hluku a Nemšovej – podprojekt „Mestské múzeum 

Nemšová“.
Financovanie schválených projektov bude realizované na základe refundácií faktúr 
riadiacim  orgánom,  prostredníctvom  prekleňovacieho  úveru  tak,  ako  bolo 
predložené na rokovanie MsZ

       2.  Podanie žiadosti  na projekt : „Rekonštrukcia centra sociálnych služieb mesta Nemšo-
            vá“
       3.  Územie p.č. 3/5 o výmere 7962 m2 k.ú. Kľúčové na zastavanie. Za týmto účelom  mô- 
            že byť p.č. 3/5 Kľúčové vyňatá z poľnohospodárskej pôdy na plochu určenú na zasta-
            vanie 

4. Zámenu  pozemkov  p.č.  600 k.ú.  Nemšová,  vlastník  Slovenská  republika  v správe 
Ministerstva obrany SR, za časť p.č. 603/1 k.ú. Nemšová, vlastník mesto Nemšová 
tak, ako bolo predložené na rokovanie MsZ

5. Výšku  poplatkov  na  14.  Nemšovskom  jarmoku,  ktorý  sa  uskutoční  v dňoch  14. 
a 15.8.2009 v zmysle trhového poriadku tak, ako bolo predložené na rokovanie MsZ

6. Ukončenie  platnosti  zmluvy  o nájme  majetku  vodovodov  a kanalizácií,  o právach 
a povinnostiach  vyplývajúcich  a súvisiacich  s nájmom  k 31.12.2009  uzatvorenej 
s Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a.s. Trenčín

7. Plán Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 2. polrok 2009 tak, 
ako bol predložený na rokovanie MsZ             

Ján  M i n d á r
  primátor

U z n e s e n i e  č.  29 z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Nemšová zo 
dňa 22. júla 2009

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní

A/   B E R I E   N A  V E D O M I E
        
       1. Návrh na schválenie podania žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ
           s finálnym rozpočtom, výškou oprávnených a neoprávnených nákladov a 5% spolu-
           financovaním projektov :
           - „Spevňovanie brehov Ľuborčianskeho a Závadského potoka v meste Nemšová“
           - „Uzatvorenie skládky TKO Volovce“
           - „Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Nemšová“
           - „Úprava a rozšírenie Centra sociálnych služieb mesta Nemšová“
        2. Návrh žiadosti mesta Nemšová o poskytnutie priameho úveru na prefinancovanie
            projektu ZŠ Janka Palu v Nemšovej, škola 3. tisícročia, od Slovenskej záručnej a roz-
            vojovej banky do výšky nenávratného finančného príspevku



        3. Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov KN-E p.č. 255 o výmere 479 m2

 a KN-E p.č. 257 o výmere 168 m2 k.ú. Nemšová tak, ako bolo predložené na rokova-
             nie MsZ
        4. Návrh na odkúpenie pozemku KN E p.č. 68/1 k.ú. Ľuborča o výmere 2047 m2 ostat-
             né plochy tak, ako bolo predložené na rokovanie MsZ
        5. Návrh na vyplatenie odmeny primátorovi mesta Nemšová, zástupcovi primátora mes-

  ta Nemšová a hlavnej kontrolórke mesta Nemšová za 1. polrok 2009 tak, ako bolo
  predložené na rokovanie MsZ

        6.   Návrh na odkúpenie pozemku p.č. 293/2 trvalý trávnatý porast k.ú. Ľuborča tak, ako 
  bolo predložené na rokovanie MsZ

         

B/   S C H V A Ľ U J E

       1. a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 
               Životné prostredie, Prioritná os 2 Ochrana pred povodňami, Operačný cieľ 2.1  Pre- 
               ventívne opatrenie na ochranu pred povodňami na realizáciu projektu „Spevňovanie 
               brehov Ľuborčianskeho a Závadského potoka v meste Nemšová“,

     b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
     c) Výšku celkových výdavkov na projekt, t.j. 900.715, 91 €,
     d) Výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. 900.715,91 €,
     e) Výšku spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov, 
          t.j. 45.035,80 €,
      f) Spôsob financovania projektu – kombinované, hotovostné a externé zdroje
  2. a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OP ŽP-Prioritná os 4 Odpadové hospo-
          dárstvo, Operačný cieľ 4.5., na projekt : „Uzatvorenie skládky TKO Volovce-Ľu-

     borča“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným     
           Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta,
       b) Výšku celkových výdavkov na projekt 1.715.056,46 €,

 c)  Výšku oprávnených výdavkov na projekt 1.715.056,46 €,
 d)  Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na pro-

            jekt, t.j. vo výške 85.752,82 €,
 e)  Spôsob financovania projektu – kombinované, hotovostné a externé zdroje

  3.  a)  Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom rea-
      lizácie projektu : „ Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Nemšová – ulice 

                  Sklárska, Odbojárov, SNP, Hornov “, ktorého ciele sú v súlade s platným územ-
            ným plánom mesta a platným  Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
            mesta,                  
        b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
   c)  Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na pro-

       jekt, t.j. vo výške 65.890 €,
   4.  a)  Predloženie žiadosti  o NFP v rámci výzvy ROP-2.1a-2009/01 ROP za účelom

        realizácie projektu : „Úprava a rozšírenie Centra sociálnych služieb mesta 
              Nemšová“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta 
              a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta,

   b)   Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
   c)  Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na         

              projekt, t.j. vo výške 53.000 €,   



          5.   Žiadosť mesta Nemšová o poskytnutie priameho úveru na prefinancovanie projektu
                ZŠ Janka Palu v Nemšovej, škola 3. tisícročia, od Slovenskej záručnej a rozvojovej
                banky do výšky nenávratného finančného príspevku            
          6.   Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov KN-E p.č. 255 o výmere 479 m2                
                a KN-C p.č. 257 o výmere 168 m2 k.ú. Nemšová tak, ako bolo predložené na 
                rokovanie   MsZ
           7.  Odkúpenie pozemku KN-E p.č. 68/1 k.ú. Ľuborča o výmere 2047 m2-ostatné plochy

     do vlastníctva mesta Nemšová od SR-Obvodný úrad v Trenčíne, Ul. Hviezdosla-
                 vova č. 3. Pozemok sa bude využívať na poskytovanie všeobecne verejnoprospeš-
                 ných služieb, konkrétne na tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu 
zdravia
                 obyvateľstva v zmysle §-u 2, písm g/ zákona č. 213/1997 o neziskových organizá-
                 ciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
                 Pozemok je súčasťou pripravovanej verejnoprospešnej stavby : „Protipovodňová
                 ochrana – spevňovanie brehov potokov Ľuborčianskeho a Závadského Nemšová
                 - Ľuborča 

8.  Odkúpenie pozemku p.č. 293/2 trvalý trávnatý porast k.ú. Ľuborča, vytvorený na 
                 základe geometrického plánu č. 31321704-456/2009 tak, ako bolo predložené na
                 rokovanie MsZ
            9.  Vyplatenie odmeny primátorovi mesta Nemšová, zástupcovi primátora mesta Nem-
                  šová a hlavnej kontrolórke mesta Nemšová za 1. polrok 2009 tak, ako bolo predlo-
                  žené na rokovanie MsZ.
 

                           Ján  M i n d á r
                                                                                                                   primátor
U z n e s e n i e  č. 30 z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Nemšová zo 
dňa 24. augusta 2009 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní

A/   B E R I E   N A  V E D O M I E

       1. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo   
           štrukturálnych fondov EÚ na programové obdobie 2007-2013 na projekty :
           - „Zefektívnenie vykurovacieho systému v meste Nemšová“
           - „Úprava a rozšírenia Centra sociálnych služieb mesta Nemšová“
       2. Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nemšová
       3. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Štatútu CSS Nemšová
       4. Návrh Zmluvy o nájme vodohospodárskeho majetku a o prevádzkovaní a poskyto-
           vaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodohospodárskeho majetku

B/   R U Š Í

       1. Uznesenie č. 29 B/4 zo dňa 22.7.2009      

C/   S C H V A Ľ U J E



       1. a) Predloženie žiadosti o NFP zo štrukturálnych fondov EÚ na programové obdobie
               2007-2013 – OP Životné prostredie, Programová os 3.2. Minimalizácie nepriazni-
               vých vplyvov zmeny klímy vrátané podpory obnoviteľných zdrojov na realizáciu
               projektu : „Zefektívnenie vykurovacieho systému v meste Nemšová “, ktorého
               ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta a platným Programom hospo-

   dárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta
           b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
           c) Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na pro-
               jekt, t.j. vo výške 57.852,80 €
       2. a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1a-2009/01 ROP za účelom reali-
               zácie projektu : „ Úprava a rozšírenie Centra sociálnych služieb mesta Nemšo-
               vá “, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom a platným Programom 
               hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta
           b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
           c) Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt,
               t.j. vo výške 38.750 €.
       3. Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb mesta Nemšová na roky 2009-2013 tak, 
           ako bol predložený na rokovanie MsZ
       4. Dodatok č. 1 k Štatútu Centra sociálnych služieb Nemšová tak, ako bol predložený na
           rokovanie MsZ
       5. Zmluvu o nájme vodohospodárskeho majetku a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb
           súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodohospodárskeho majetku medzi mestom Nem-
           šová a RVSVV s.r.o., Janka Palu 2/3, Nemšová tak, ako bola predložená na rokovanie 
           MsZ

Ján  M i n d á r  
                                                                                                             primátor
U z n e s e n i e  č. 31 zo 16. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Nemšová
zo dňa 9. septembra 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 Mestského zastupiteľstva dňa 9.9.2009
       2. Správu ku kontrole plnenia uznesení MsZ Nemšová č. 30, 29, 28, 27, 26, 25 a 24 
           z roku 2009,  č. 22, 21, 19, 17 a 15 z roku 2008,  č. 10 z roku 2007
       3. Uznesenia zo schôdzok komisií :
           - sociálno-zdravotnej zo dňa 13.5., 22.7. a 20.8.2009
           - kultúry, školstva a športu zo dňa 7.9.2009
           - obchodu, ochrany spotrebiteľa, VP a podnikania zo dňa 26.8.2009
           - komisie finančnej a správy ms. majetku zo dňa 3.8. a 7.9.2009
       4. Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.3.2009 tak, ako bolo predložené na rokovanie 
           MsZ
       5. Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.6.2009 tak, ako bolo predložené na rokovanie 
           MsZ
       6. 1.1 Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 31.3.2009 tak, ako bolo predložené na
                 rokovanie MsZ
           1.2 Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 31.3.2009 tak, ako bolo pred-
                 ložené na rokovanie MsZ



7. 1.1 Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.6.2009 tak, ako bolo predložené na
          rokovanie MsZ

           1.2 Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.6.2009 tak, ako bolo          
                 predložené na rokovanie MsZ

 8. Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2009 tak, ako 
      bola predložená na rokovanie
9. Informáciu o príprave osláv 20. výročia mesta Nemšová dňa 25.9.2009 a návrh na  
    udelenie Ceny mesta Nemšová a Ceny primátora mesta Nemšová
10.Žiadosť o úpravy výšky prenájmu za využívanie priestoru - pozemku pod predajnými
     stánkami na mestskej  tržnici
11.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj mestských bytov na Ul. 
     Osloboditeľov
12.1.1 Návrh na zámenu pozemkov medzi mestom Nemšová a Jánom Remencom  
           s manželkou Annou Remencovou
     1.2 Návrh na odkúpenie pozemkov v k.ú. Nemšová v zmysle GP 31321704-492/2009
           Diel 18 a 19
13. Návrh na zámenu pozemkov medzi mestom Nemšová a Máriou Reovou
14. Návrh na poskytnutie priameho úveru na prefinancovanie projektu : „Po stopách his-
      tórie a tradícií Hluku a Nemšovej“ od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky
15. Žiadosť Spojenej katolíckej školy Nemšová ohľadne spolufinancovania projektu
      „Učebňa cestovného ruchu pre výuku manažérov regionálneho CR“
16. Žiadosť Mariána Višňovského, Trenčianske Teplice ohľadne nadstavby budovy kúpa-
      liska v Nemšovej
17. Návrh Dohody k zahájeniu realizácie akcie „ Mestské múzeum Nemšová“, uzatvore-
      nú medzi rodinou Blažejovou a mestom Nemšová
18. Žiadosť Advokátskej kancelárie Mgr. Miroslav Hanec, Žilina ohľadne odpredaja po-

 zemkov, ktoré dlhodobo užíva SPP – distribúcia, a.s. so sídlom v Bratislave
19. Návrh na zmenu výšky mesačných poplatkov spojených so štúdiom na Základnej 
      umeleckej škole v Nemšovej
20. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Annou Karausovou, bytom Nemšová na pozemok,
      ktorý sa nachádza v priestoroch mestského trhoviska v Nemšovej           
21. Žiadosť Ľuboša Švorca, Nemšová o odkúpenie pozemku v obchodno-obslužnej zóne 

Kopánka s tým, že táto bude posúdená po ukončení rokovaní s vlastníkmi pozemkov, 
ktoré sa v predmetnej lokalite nachádzajú

22. Žiadosť Jaroslava Kršku, bytom Dubnica nad Váhom ohľadne odkúpenia pozemku 
p.č.  599/6  k.ú.  Nemšová  s tým,  že  túto  je  potrebné  zdokladovať  odbornými 
stanoviskami  zainteresovaných  orgánov,  vlastníkmi  susedných  pozemkov 
a príslušných  komisií,  ktoré  pracujú  pri  MsZ  v Nemšovej.  V prípade  kladných 
stanovísk môže byť na pozemok vyhlásená obchodná verejná súťaž

 B/   S C H V A Ľ U J E             

1. 1.1 Udelenie „Ceny mesta Nemšová“  nasledovne  :
• Ján Mindár
• Vojtech Korvas
• Družobné mesto Hluk
• Biskupský  úrad  Nitra  –  zriaďovateľ  Spojenej  katolíckej  školy  v 

Nemšovej
      1.2 Vyplatiť oceneným peňažnú odmenu vo výške 200,- €



2. Oceneným „Cenou primátora mesta“ vyplatiť peňažnú odmenu vo výške 100,-€
3. Vyhlásenie  obchodnej  verejnej  súťaže  na  predaj  3  mestských  bytov  na  Ul. 

Osloboditeľov tak, ako bolo predložené na rokovanie MsZ
4. 1.1  Zámenu  pozemkov  uzatvorenú  medzi  mestom  Nemšová  a Jánom  Remencom 

a manželkou Annou, obaja bytom Nemšová,  Kamenec 21 v zmysle geometrického 
plánu č. 31321704-503/2009 a geometrického plánu č. 31321704-461/2009 tak, ako 
bola predložená na rokovanie MsZ
1.2 Odkúpenie pozemkov v k.ú. Nemšová do vlastníctva mesta Nemšová v zmysle 
geometrického plánu č. 31321704-492/2009 – Diel 18 vo výmere 47 m2 a Diel 19 vo 
výmere 422 m2. Kúpna cena za pozemky bola stanovená vo výške 5,5 €/m2

5. Zámenu pozemkov uzatvorenú medzi mestom Nemšová a Máriou Reovou, Nemšová, 
Bernolákova 24 v zmysle geometrického plánu č. 17905095-057/09 a geometrického 
plánu č. 31321704-492/2009 tak, ako bola predložená na rokovanie MsZ

6. Poskytnutie  priameho  úveru  na  prefinancovanie  projektu  „Po  stopách  histórie 
a tradícií Hluku a Nemšovej“ od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky do výšky 
nenávratného finančného príspevku

7. Poskytnutie príspevku Spojenej katolíckej škole, Školská 9, Nemšová vo výške 800,- 
€ na spolufinancovanie  projektu „Učebňa cestovného ruchu pre výuku manažérov 
regionálneho CR

8. Žiadosť  Mariána  Višňovského,  bytom  Trenčianske  Teplice  o nadstavbu  budovy 
kúpaliska v Nemšovej s tým, že podmienky nadstavby budú pred podpisom zmluvy 
prerokované v komisii finančnej a správy mestského majetku, komisii ŽP a výstavby 
a MsZ

9. Dohodu k zahájeniu realizácie  akcie  „Mestské múzeum Nemšová“ uzatvorenú dňa 
17.7.2009  medzi  mestom  Nemšová  a vlastníkmi  pozemkov  susediacich 
s realizovanou stavbou tak, ako bola predložená na rokovanie MsZ

10. Odpredaj pozemku p.č. 599/51 – zastavané plochy vo výmere 9 m2 a pozemku p.č. 
599/52 o výmere 297 m2 SPP – distribúcia, a.s.  Mlynské Nivy 44/b,  Bratislava za 
cenu 34€/m2. Pozemky sú zastavané regulačnou stanicou plynu

C/   N E S C H V A Ľ U J E

       1. Zmenu výšky mesačných nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ v Nemšovej
2. Úpravu výšky prenájmu za využívanie priestoru – pozemku pod predajnými stánkami 
     na mestskej tržnici v Nemšovej tak, ako bola predloženia na rokovanie MsZ

D/   R U Š Í

       1. Uznesenie č. 28/B/4 z mimoriadneho MsZ zo dňa 3.6.2009 (zámena pozemkov Mi-
           nisterstva obrany SR)



                    Ján  M i n d á r
                                                                                                           primátor

U z n e s e n i e  č. 32 z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Nemšová
zo dňa 22. októbra 2009    

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 NFP zo  štrukturálnych  fondov  EÚ  na  realizáciu 
projektu „ Ochrana ovzdušia v Nemšovej “

2. Návrh na navýšenie kontokorentného úveru vo VÚB Trenčín na čiastku 251 tis. € za 
účelom financovania Projektu ZŠ Janka Palu v Nemšovej, škola 3. tisícročia, stavba 
Rekonštrukcia Základnej školy, Ulica Janka Palu 2, Nemšová

3. Stanovisko  hlavného  kontrolóra  k návrhu  na  zvýšenie  kontokorentného  úveru  na 
výšku 251.000 tis. € tak, ako bolo predložené na rokovanie MsZ

4. Návrh  na  spolufinancovanie  projektu  REGIONÁLNE  CENTRUM 
ZHODNOCOVANIA BRO NEMŠOVÁ vo výške 240.397,77 € nasledovne :
z vlastných rozpočtových prostriedkov :      74.432,77 €
z úverových zdrojov                              :     165.965,- €
Vlastné  finančné  prostriedky  na  financovanie  projektu  budú  zahrnuté  v rozpočte 
mesta Nemšová na rok 2010

5. Návrh na odpredaj bytu č. 101 v bytovom dome s.č. 681 Ing. Igorovi Hutošovi, Ul. 
SNP 29, Nemšová za cenu 30.000,- €

6. Návrh na odpredaj bytu č. 202 v bytovom dome s.č. 681 Petrovi Hrehušovi a manž. 
PhamDr. Lucii, obaja bytom Ul. Záhumnie 9, Nemšová za cenu 69.708,- €

7. Návrh na odpredaj bytu č. 102 v bytovom dome s.č. 681 Ing. Pavlovi Mikulovi, trvale 
bytom Sady Cyrila a Metoda 20/8, Nová Dubnica za cenu 49.350,- €

8. Návrh na prevod vlastníctva pozemku par.č. KNE 93/14 do majetku mesta Nemšová 
na základe Protokolu o odovzdaní pozemku pod stavbou z majetku SR do vlastníctva 
mesta Nemšová

9. Návrh  na  zrušenie  Dohody  o predkupnom  práve  na  pozemok  par.č.  603/21  k.ú. 
Nemšová s firmou VALTSLOV, s.r.o., SNP1/1, Nová Dubnica

10. Informáciu  o Harmonograme  organizačno-technického  zabezpečenia  volieb  do 
orgánov samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnia dňa 14. novembra 2009

B/   S C H V A Ľ U J E

1. a) Predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Ochrana ovzdušia v Nemšovej“, 
ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nemšová, 
resp. strednodobými prioritami mesta
b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c) Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 26 640, 59 €, čo tvorí 5% 
z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. 532 811, 79 €, ktoré sú zároveň 
celkovými výdavkami na projekt

2. Navýšenie kontokorentného úveru vo VÚB Trenčín na čiastku 251 tis. € za účelom 
financovania  projektu  ZŠ  Janka  Palu  v Nemšovej,  škola  3.  tisícročia,  stavba 
Rekonštrukcia Základnej školy, Ul. Janka Palu 2, Nemšová



3. Spolufinancovanie projektu REGIONÁLNE CENTRUM ZHODNOCOVANIA BRO 
NEMŠOVÁ vo výške 240.397,77 € nasledovne :

• z vlastných rozpočtových prostriedkov         :        74.432,77 €
• z úverových zdrojov                                      :        165.965,- € .         

            Vlastné finančné prostriedky na financovanie projektu budú zahrnuté v Rozpočte mes-
             ta Nemšová na rok 2010

4. Odpredaj bytu č. 101 v bytovom dome s.č. 681 Ing. Igorovi Hurtošovi, Ul. SNP 29, 
Nemšová za cenu 30.000,- €

5. Odpredaj bytu č. 202 v bytovom dome s.č. 681 Petrovi Hrehušovi a manž. PhamDr. 
Lucii, obaja bytom Ul. Záhumnie 9, Nemšová za cenu 69.708,- €

6. Odpredaj bytu č. 102 v bytovom dome s.č. 681 Ing. Pavlovi Mikulovi, trvale bytom 
Sady Cyrila a Metoda 20/8, Nová Dubnica

7. Prevod vlastníctva pozemku par.č. KNE 93/14 do majetku mesta Nemšová na základe 
Protokolu  o odovzdaní  pozemku  pod  stavbou  z  majetku  SR do  vlastníctva  mesta 
Nemšová

8. Zrušenie  Dohody  o predkupnom  práve  na  pozemok  par.č.  603/21  k.ú.  Nemšová 
s firmou VALTSLOV, s.r.o., SNP 1/1, Nová Dubnica.

                                                                                                                Ján  M i n d á r
                                                                                                                    primátor 


