
U z n e s e n i e  č. 19 z 11. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Nemšová zo dňa  
17. septembra 2008        
 
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 17.9.2008 
      2. Správu ku kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí MsZ č. 18/2008, 17/2008,  
          16/2008,15/2008,12/2008,10/2007,9/2007,8/2007 a č. 3/2007                                                                                                                                                              
       3. Uznesenia zo schôdzok komisie : 
          - finančnej a správy mestského majetku zo dňa 25.6.2008, 2.9.2008 a 9.9.2008, 
          - ŽP, výstavby zo dňa 16.9.2008 
          - kultúry, školstva a športu zo dňa 17.9.2008 
      4. Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.3.2008 
      5. Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.6.2008 
      6. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2008 – Rozpočtové opatrenie č. 4 
      7. 1.1 Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 31.3.2008 
          1.2 Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 31.3.2008 
      8. 1.1 Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.6.2008 
          1.2 Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.6.2008 
      9. Návrh na zmenu rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2008 – Rozpočtové opatre- 
          nie č. 1 
    10. Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za I. polrok                  
          2008  
    11. Návrh 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 podmien- 
          ky úhrady v školskej jedálni a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  
          spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole 

           12. Návrh na zmenu Organizačnej schémy orgánov mesta, MsÚ a orgánov riadených  
                 mestom Nemšová 
           13. Informáciu o stave rozpracovanosti investičných akcií mesta Nemšová 
           14. Informáciu o následkoch a odstraňovaní následkov víchrice zo dňa 15. a 16.8.2008 
           15. Návrh na odpredaj vyradených kníh v Mestskej knižnici Nemšová 
           16. Uzatvorenie Dohody o vykonaní opráv k zmluve o nájme nadobecného skupinové- 
                 ho vodovodu, o právach a povinnostiach vyplývajúcich a súvisiacich s nájmom zo 
                dňa 1.11.1998 v znení dodatkov a k zmluve o nájme majetku vodovodov a kanalizá- 
                 cií, o právach a povinnostiach vyplývajúcich a súvisiacich s nájmom zo dňa 2. ja- 
                 nuára 1998 v znení jej dodatkov 

    17.Ukončenie platnosti nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v budove  
          domu služieb, Ul. SNP 2, Nemšová v zmysle žiadosti Pavla Mičíka, Šmidkeho 1, 
          Nemšová  
    18.Žiadosti Zity Štefancovej, Nemšová, Janka Palu 19, Vladimíra Gašparíka, Skalská 
         Nová Ves 33 a Márie Pechovej, Nemšová, Janka Palu 7 o uzatvorenie  nájomnej 
         zmluvy na nebytové priestory vo výmere 47,80 m2 v budove Domu služieb, Ul.                                                                   
         SNP č. 2, Nemšová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
    19.Odpredaj pozemku p.č. 1683/4 o výmere 88 m2 k.ú. Nemšová Gabriele Milovej,  
         bytom Nemšová, Sklárska 6 za cenu stanovenú v znaleckom posudku, vypracova- 
         nom znalcom Ing. Jánom Jačkom 
    20.Odpredaj pozemku p.č. 1683/3 o výmere 87 m2 k.ú. Nemšová Ladislavovi Milovi, 
         bytom Nemšová, Sklárska 6 za cenu stanovenú v znaleckom posudku vypracova- 
         nom znalcom Ing. Jánom Jačkom 
     21. Odpredaj časti p.č. 975/127 k.ú. Nemšová o výmere 20 m2 Ing. Marcele                       
           Kšiňanovej, J. Palu 7, Nemšová za cenu stanovenú v znaleckom posudku, ktorý  
           vypracoval znalec Ing. Ján Jačko 

22. Odkúpenie pozemkov v k.ú. Nemšová – p.č. 1066/56 o výmere 565m2, p.č.  
     1066/57 o výmere 96 m2, p.č. 1066/60 o výmere 122 m2, p.č. 1066/58 o výmere                                                                      
     357 m2, p.č. 1066/59 o výmere 372 m2 od firmy HRIVIS dealing, s.r.o., Bratislava                                                                 



      za cenu 600,-Sk/m2 
23. Odpredaj pozemkov – lokalita Ul. Moravská vlastníkom bytov na Ul. Moravskej  

683/4, 683/6, 684/8 a 686/10 
24. Upustenie od vymáhania 50 % pohľadávok za fa č.2008031 zo dňa 19.3.2008, fa č. 2008033 zo dňa 

19.3.2008, fa č. 2008034 zo dňa 19.3.2008 a fa č. 2008036 zo dňa 19.3.2008 
25. Zníženie poplatku za prenájom sály v Kultúrnom centre Nemšová Kataríne Trškovej, Sklárska 1, 

Nemšová  
26. Povolenie prechodovej brány medzi záhradou Agnesy Moravčíkovej, Mierové námestie 15, 

Nemšová a parcelou č. 942 k.ú. Nemšová, ktorá sa nachádza v areáli Spojenej katolíckej školy 
v Nemšovej 

27. Návrh na odpredaj vyradených kníh v Mestskej knižnici Nemšová 
              28. a)   Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu 
                       „Obnova integrovanej Materskej školy v Nemšovej“, ktorý je realizovaný pre 
                        Materskú školu v Nemšovej, Odbojárov 177/8A a ktorý je v súlade s Progra-    
                        mom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nemšová.                                                                                                                                                               

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 868 207,28 Sk.  
             29. Informáciu o Protokole o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných  
                   právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami poskytnutými na 
                   výstavbu a rekonštrukciu čistiarní odpadových vôd a kanalizácií zo dňa 11.7.2008 
                   a Zápisnicu o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne 
                   záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami poskyt- 
                   nutými na výstavbu a rekonštrukciu čistiarní odpadových vôd a kanalizácií zo dňa 
                   23.7.2008  
  
 
     B/   R U Š Í 
 
            1. Uznesenie č. 17/B/17 zo dňa 2.7.2008  
   
     C/   S C H V A Ľ U J E 
 
            1. Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2008 – Rozpočtové opatrenie č. 4 tak, ako  
                bola predložená na rokovanie 
            2. Zmenu rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2008 – Rozpočtové opatrenie č. 1  
                tak, ako bola predložená na rokovanie 
            3. 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 maters- 
                kej 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 a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so  
                štúdiom na základnej umeleckej škole tak, ako bolo predložené na rokovanie 
            4. Zmenu „Organizačnej schémy orgánov mesta, MsÚ a orgánov riadených mestom  
                Nemšová“ 
            5. Odpredaj vyradených kníh v Mestskej knižnici Nemšová tak, ako bolo predložené  
                 na rokovanie 
            6.  Ukončenie platnosti nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v budo- 
                 ve Domu služieb, Ul. SNP 2, Nemšová v zmysle žiadosti Pavla Mičíka, Šmidkeho  
                 č. 1 Nemšová tak, ako bolo predložené na rokovanie                         
             7. Odkúpenie pozemkov v k.ú. Nemšová – p.č. 1066/56 o výmere 565 m2, p.č.  
                 1066/57 o výmere 96 m2, p.č. 1066/60 o výmere 122 m2, p.č. 1066/58 o výmere  
                  357 m2, p.č. 1066/59 o výmere 372 m2 od FY HRIVIS dealing, s.r.o., Bratislava 
                  za cenu 600,- Sk/m2 
              8. Upustenie od vymáhania 50 % pohľadávok za fa 2008031 zo dňa 19.3.2008, fa č.  
                   2008033 zo dňa 19.3.2008, fa č. 2008034 zo dňa 19.3.2008 a fa č. 2008036 zo 
                   dňa 19.3.2008 
               9. Zníženie poplatku za prenájom sály v Kultúrnom centre Nemšová Kataríne Trško- 
                  vej, Sklárska 1, Nemšová tak, ako bolo predložené na rokovanie  
            



             10. a)  Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu 
                       „Obnova integrovanej Materskej školy v Nemšovej“, ktorý je realizovaný pre 
                         Materskú školu v Nemšovej, Odbojárov 177/8A a ktorý je v súlade s Progra- 
                         mom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nemšová                       

 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 868 207,28 Sk.  
 

 
    D/   N E S C H V A Ľ U J E 

           
            
           1. Odpredaj časti p.č. 975/127 k.ú. Nemšová o výmere 20 m2 Ing. Marcele Kšiňano- 
                 vej, J.Palu 7, Nemšová za cenu stanovenú v znaleckom posudku, ktorý vypracoval  
                 znalec Ing. Ján Jačko 
           2.  Povolenie prechodovej brány medzi záhradou Agnesy Moravčíkovej, bytom Nem- 
                šová, Mierové námestie 15 a parcelou č. 942 k.ú. Nemšová, ktorá sa nachádza v  
                areáli Spojenej katolíckej školy v Nemšovej 
 
 
 
    E/    S Ť A H U J E    z rokovania 
     

1. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory vo výmere 47,80 m2 v budove Domu 
Služieb, Ul. SNP 2, Nemšová 

                   2.  Odpredaj pozemku p.č. 1683/4 o výmere 88 m2 k.ú. Nemšová Gabriele Milo- 
                         vej, bytom Nemšová, Sklárska 6 za cenu stanovenú v znaleckom posudku                                                                                                 
                         vypracovanom znalcom Ing. Jánom Jačkom            
                   3.  Odpredaj pozemku p.č. 1683/3 o výmere 87 m2 k.ú. Nemšová Ladislavovi Mi- 
                         lovi, bytom Nemšová, Sklárska 6 za cenu stanovenú v znaleckom posudku  
                         vypracovanom znalcom Ing. Jánom Jačkom  
                    4. Odpredaj pozemkov – lokalita Ul. Moravská vlastníkom bytov na Ul. Morav- 
                         skej 683/4, 683/6, 684/8, 686/10 
 
 
    F/   O D P O R Ú Č A 
 

1. Primátorovi mesta Jánovi Mindárovi zadať vypracovanie architektonickej štúdie využiteľnosti 
územia ohraničeného od záhrad Ul. Moravská, diaľničným privádzačom a traťou ŽSR 
Termín : do 30.11.2008 

       
 
    G/   S P L N O M O C Ň U J E 
 

1. Primátora mesta Jána Mindára výberom nájomcu na nebytové priestory v budove Domu služieb, 
Ul. SNP 2, Nemšová 
Termín : do 26.9.2008 

 
 

 
 
 
 
         Ján  M i n d á r 
                                                                                                                                       primátor 
 

 
 
 
 



                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


