
U z n e s e n i e  č.   17  z 10. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Nemšová 
zo dňa 2. júla 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 2.7.2008  
2. Správu ku kontrole plnenia uznesení č. 16z mimoriadneho MsZ zo dňa 

21.5.2008, č. 15 zo dňa 28.4.2008, č. 14 z mimoriadneho zastupiteľstva zo dňa 
31.3.2008, č. 13 z 5.3.2008, č. 12 z mimoriadneho MsZ zo dňa 30.1.2008, č. 10 
zo dňa 5.12.2007, č. 9 z 19.11.2007, č. 8 z 13.9.2008 a č. 3 zo dňa 22.2.2007 
s konštatovaním, že tieto sa plnia priebežne  

3. Uznesenia zo schôdzok komisie : 
- finančnej a správy mestského majetku zo dňa 26.5.2008 a 25.6.2008 
- kultúry, školstva a športu zo dňa 7.5.2008 
- sociálno-zdravotnej zo dňa 30.4. a 26.5.2008 
- obchodu, ochrany spotrebiteľa, VP a podnikania zo dňa 18.6.2008 

              4.   Zápis zo schôdzky MsV č. 3 Trenč. Závada zo dňa 4.5.2008 
              5.   Informáciu o zámere prevádzkovania mestského kúpaliska 
              6.   1.1 Návrh na udelenie „ Ceny mesta Nemšová “ pri príležitosti 70. výročia vzniku  
                          VÚ 9994 Nemšová, Ul. Slovenskej armády č. 52 

1.2 Zakúpenie vecného daru do výšky 5.000,-Sk VÚ 9994 Nemšová pri príleži- 
      tosti 70. výročia jeho vzniku 

              7.    Správu o činnosti Komisie kultúry, školstva a športu za rok 2007 
              8.    Informáciu o činnosti materských  a základných škôl 
              9.    1.1 Výsledky páleničiarskej sezóny r. 2007 – 2008 a hospodárenia Mestskej pá- 
                            lenice s.r.o. Nemšová za rok 2007 

1.2 Výsledky hospodárenia tepelného hospodárstva za rok 2007 
1.3 Informáciu o príprave na novú páleničiarsku a kúrenársku sezónu 

10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 2. polrok 2008  
11. Žiadosť Milana Janisa a Mariána Višňovského ohľadne prenájmu mestského 

kúpaliska 
12. Návrh na odpredaj parcele č. 2516/23 o výmere 189 m2 – vodné plochy k.ú. 

Nemšová MVDr. Dušanovi Bútorovi,  Nemšová za cenu stanovenú 
v znaleckom posudku vypracovanom Ing. Jánom Jačkom 

13. Návrh na odpredaj pozemkov pod drobnými stavbami vlastníkom bytov Ul. 
Osloboditeľov č. 2,4,6 

14. Návrh na pripojenie objektov školských zariadení a mestskej športovej haly na 
pult centrálnej ochrany a vykonávanie monitorovacej služby a kontrolnej 
služby bezpečnostnou službou s tým, že zmluva o zabezpečení týchto služieb 
bude predložená na rokovanie MsZ v Nemšovej 

15. Žiadosť Mgr. Kataríny Hromníkovej, Mgr. Antona Koštiala, Ing. Miroslava 
Mičku a Mgr. Maroša Peťku ohľadne odkúpenia časti pozemku na výstavbu 
garáží na p.č. 140/1 k.ú. Ľuborča 

16. Žiadosť obyvateľov Ul. Šmidkeho v zastúpení Ing. Jozefom Tokárom ohľadne 
vybudovania prístupovej komunikácie za záhradami pozemkov Ul. Šmidkeho, 
lokalita Pažite s tým, že vybudovanie miestnej komunikácie v tejto lokalite 
bude posudzované až pri navrhovaní a prerokovávaní nového ÚPSÚ mesta 
Nemšová 



17. Návrh na uzatvorenie Darovacej zmluvy, na základe ktorej prejde bezodplatne 
do majetku mesta Nemšová úsek vodovodnej prípojky na Ul. Osloboditeľov 
v dĺžke 16m  z jestvujúceho vodovodu DN 100 z HDPE do vodomernej šachty 
a prípojka k nadzemnému hydrantu DN 80 z PVC v dĺžke 8m, ktoré na vlastné 
náklady v súlade s projektovou dokumentáciou vybudovala firma FINAL, spol. 
s r.o., Estónska 3/A, Bratislava 

18. Žiadosť nájomníkov bytov, Ul. Mierové námestie č. 97, Nemšová ohľadne 
prenájmu parkovacích miest 

19. Návrh na odpredaj bytu č. 1 v bytovom dome súp. číslo 175, Ul. Sklárska, 
Nemšová a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku p.č. 254/5 k.ú. Nemšová vo výške 
72/2078 Anne Minďárovej, (predchádzajúce priezvisko Lamačková) 
a manželovi Jánovi Minďárovi, obaja bytom Nemšová,  v zmysle výpočtového 
listu, ktorý bol súčasťou predkladacieho materiálu 

20. Návrh na úpravu finančného príspevku na poskytovanie sociálnych služieb na 
rok 2008 pre Diecéznu charitu Nitra, Charitatívno-sociálne centrum Nemšová 
RKFÚ, Ul. Mierové námestie č. 3, Nemšová na čiastku 250 tis. Sk 

21. Návrh na odpredaj podielu na pozemku p.č. 233/10 k.ú. Nemšová, na ktorom je 
postavený bytový dom súpisné číslo 11, vlastníkom bytov nasledovne : 

• Terézia Králiková – podiel 67/987 
• Kvetoslav Navrátil a manž. Ivana – podiel 73/987 
• Jozef Cabala a manž. Emília – podiel 67/987 
• Jozef Berec a manž. Alica – podiel 67/987 
• Emília Kováčiková – podiel 74/987 
• Róbert Adamčík a manž. Lýdia – podiel 68/987 

s tým, že cena pozemku je zhodná s cenou pri odpredaju mestských bytov 
v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov 

22. Žiadosť o súhlas s umiestnením prípojok na verejné rozvody inžinierskych sietí 
na parcele č. 233/2 v tesnej blízkosti parcele č. 233/15 

23. Odpredaj parcele č. 1184/1 o výmere 212 m2 a parc. č. 2447/3 o výmere 5 m2, 
ktoré vznikli geometrickým plánom č. 31321704-340/06 vyhotoveného 
Geodéziou Bratislava, a.s., prevádzka Trenčín, Piaristického 25. Cena za 1 m2 
odpredávaného pozemku je stanovená vo výške 400,-Sk/m2 

24. Žiadosť Milana Forgáča,  Dubnica n/Váhom ohľadne odpreda časti pozemku 
parcela č. 2516/1 k.ú. Nemšová 

25. Návrh na majetkoprávne vysporiadanie miestnej komunikácie Sládkovičova II 
v zmysle GP č. 31321704/2008, vypracovaného Geodéziou Bratislava, a.s., 
prevádzka Trenčín, Ul. Piaristická 25 tak, ako bolo predložené na rokovanie 

26. Návrh na odpredaj bytu č. 2 v bytovom dome súp. číslo 1056, k.ú. Ľuborča, 
podielu na spoločných častiach domu vo výške 117/425 a podielu na pozemku 
parc.č. 140/2 vo výške 117/425 Mgr. Antonovi Koštialovi a manž. Mgr. Helene 
Koštialovej tak, ako bolo predložené na rokovanie 

27. Návrh na vyplatenie odmeny primátorovi mesta, zástupcovi primátora mesta 
Nemšová a hlavnej kontrolórke mesta Nemšová za 1. polrok 2008 tak, ako bolo 
predložené na rokovanie 

28. Podanie Marty Moravčíkovej ohľadne opakovaného rušenia nočného kľudu 
návštevníkmi  prevádzky New York Pubu na  Mierovom námestí  19, 
Nemšová, prevádzkovateľ Branislav Puliš  

 
 



 
B/   S C H V A Ľ U J E 
 
        1.  1.1. Udelenie „Ceny mesta Nemšová“ pri príležitosti 70. výročia vzniku VÚ 9994 
                    Nemšová, Ul. Slovenskej armády č. 52 
             1.2   Zakúpenie vecného daru do výšky 5.000,-Sk VÚ 9994 Nemšová pri príležitosti  
                    70 výročia jeho vzniku  
        2.  1.1   Výsledky páleničiarskej sezóny r. 2007 – 2008 a hospodárenia Mestskej pá- 
                     lenice s.r.o. Nemšová za rok 2007 tak, ako boli predložené na rokovanie 

1.2  Výsledky hospodárenia tepelného hospodárstva za rok 2007 tak, ako boli pred- 
  ložené na rokovanie 

         3.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 2. polrok 2008  
         4.  Odpredaj parcele č. 2516/23 o výmere 189 m2 – vodné plochy k.ú. Nemšová MVDr. 
               Dušanovi Bútorovi,  Nemšová za cenu stanovenú v znaleckom posudku   
               vypracovanom znalcom Ing. Jánom Jačkom                                                                                                                                                                                                                                                     
         5.  Pripojenie objektov školských zariadení a mestskej športovej haly na pult centrálnej  
              ochrany a vykonávanie monitorovacej služby a kontrolnej služby bezpečnostnou  
              službou s tým, že zmluva o zabezpečení týchto služieb bude predložená na rokovanie   
              MsZ v Nemšovej                                                                   
         6. Uzatvorenie Darovacej zmluvy, na základe ktorej prejde bezodplatne do majetku                    
              mesta Nemšová úsek vodovodnej prípojky na Ul. Osloboditeľov v dĺžke 16m   
              z jestvujúceho vodovodu DN 100 z HDPE do vodomernej šachty a prípojka   
              k nadzemnému hydrantu DN 80 z PVC v dĺžke 8m, ktoré na vlastné náklady v súlade  
              s projektovou dokumentáciou vybudovala firma FINAL, spol. s r.o., Estónska 3/A, B 
              Bratislava 

7. Odpredaj bytu č. 1 v bytovom dome súp. číslo 175, Ul. Sklárska, Nemšová a podiel              
       priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky                   
       podiel k pozemku p.č. 254/5 k.ú. Nemšová vo výške 72/2078 Anne Minďárovej,  
      (predchádzajúce priezvisko Lamačková) a manželovi Jánovi Minďárovi, obaja bytom  
       Nemšová,  v zmysle výpočtového listu, ktorý bol súčasťou predklada - 
       cieho  materiálu 

         8. Úpravu finančného príspevku na poskytovanie sociálnych služieb na rok 2008 pre  
             Diecéznu charitu Nitra, Charitatívno-sociálne centrum Nemšová RKFÚ, Ul. Mierové  
              námestie č. 3, Nemšová na čiastku 250 tis. Sk 
         9. Odpredaj podielu na pozemku p.č. 233/10 k.ú. Nemšová, na ktorom je postavený  
              bytový dom súpisné číslo 11, vlastníkom bytov nasledovne : 

• Terézia Králiková – podiel 67/987 
• Kvetoslav Navrátil a manž. Ivana – podiel 73/987 
• Jozef Cabala a manž. Emília – podiel 67/987 
• Jozef Berec a manž. Alica – podiel 67/987 
• Emília Kováčiková – podiel 74/987 
• Róbert Adamčík a manž. Lýdia – podiel 68/987 
s tým, že cena pozemku je zhodná s cenou pri odpredaju mestských bytov 
v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. 
Náklady spojené s predajom hradia kupujúci 

      10. Vydanie súhlasu s umiestnením prípojok na verejné rozvody inžinierskych sietí na                                                      
            parcele č. 233/2 v tesnej blízkosti parcele č. 233/15 
      11.Odpredaj parcele č. 1184/1 o výmere 212 m2 a parc. č. 2447/3 o výmere 5 m2 Emilovi  
            Horečnému,  Nemšová, ktoré vznikli geometrickým plánom č. 31321704- 
            340/06 vyhotoveného Geodéziou Bratislava, a.s., prevádzka Trenčín, Piaristického 25.  



            Cena za 1 m2 odpredávaného pozemku je stanovená vo výške 400,-Sk/m2 

      12. Majetkoprávne vysporiadanie miestnej komunikácie Sládkovičova II v zmysle GP č.  
            31321704/2008, vypracovaného Geodéziou Bratislava, a.s., prevádzka Trenčín, Ul.       
            Piaristická 25 tak, ako bolo predložené na rokovanie 
      13. Odpredaj bytu č. 2 v bytovom dome súpisné číslo 1056 v  k.ú. Ľuborča, podielu na  
             spoločných častiach domu vo výške 117/425 a podielu na pozemku p.č. 140/2 vo 
             výške 117/425 Mgr. Antonovi Koštialovi a manž. Helene Koštialovej tak, ako bolo 
             predložené na rokovanie 
      14.Vyplatenie odmeny primátorovi mesta, zástupcovi primátora mesta Nemšová a hlavnej  
            kontrolórke mesta Nemšová za 1. polrok 2008 tak, ako bolo predložené na rokovanie  
            MsZ 

15. Ukončenie nájomnej zmluvy s Petrom Sabadkom na prevádzku „Bistra“ v budove let- 
      ného kúpaliska v budove letného kúpaliska na Mierovom námestí  č. 59 v Nemšovej 
16. Zlúčenie MŠ Ul. Odbojárov č. 8, MŠ Ul. A. Kropáčiho 1, MŠ Ul. Ľuborčianska 2, MŠ  
      Ul. Trenčianska 43 do jednej materskej školy s názvom : „Materská škola Ul. Odbojá- 
      rov 8, Nemšová“ k 1.9.2008. Novozriadená materská škola bude mať 3 elokované trie- 
      dy 
17. Štatút a Zriaďovaciu listinu Materskej školy Ul. Odbojárov č. 8, Nemšová, 

preddavkovej organizácie bez právnej subjektivity mesta Nemšová s účinnosťou od  
1. septembra 2008   

 
 
 
C/   U K L A D Á 
 
       1.  MsÚ prizvať Petra Sabadku na prezentáciu prevádzkovania mestského kúpaliska        
             Termín : 09/2008 
             Zodpovedný : Pavel Králik, prednosta úradu 

2. MsÚ rokovať so žiadateľmi o prenájom mestského kúpaliska ohľadne podmienok 
uzatvorenia nájomnej zmluvy 
Zodpovedný : Pavel Králik, prednosta úradu 

3. MsÚ zadať vyhotovenie návrhu geometrického plánu na odčlenenie pozemkov tak, 
aby tento bol prerokovaný s architektom mesta za účasti zástupcov komisie finančnej 
a správy ms. majetku a komisie životného prostredia a výstavby 
Termín : 09/2008 
Zodpovedný : Pavel Králik, prednosta úradu 

4. MsÚ pripraviť v spolupráci s JUDr. Milošom Mojtom návrh zmluvy ohľadne 
výstavby parkovacích plôch, chodníkov, resp. spevnených plôch na parc.č. 233/2 
a 233/3 k.ú. Nemšová, v ktorej bude zahrnuté i užívanie parkovacích plôch pre účely 
plánovaného polyfunkčného objektu. K zmluve bude priložené i stanovisko architekta 
mesta ohľadne umiestnenia vyššie uvedených zastavaných plôch 
Termín : 09/2008 
Zodpovedný : Pavel Králik, prednosta úradu 

5. MsÚ pripraviť návrh na úpravu priestorov mestskej pálenice, čím by sa zefektívnila 
prevádzka pálenice a využitia celej budovy 
Zodpovedný : Pavel Králik, prednosta úradu 

6. MsÚ vypracovať návrh VZN mesta Nemšová o parkovaní osobných a nákladných 
motorových vozidiel na území mesta 
Termín : 11/2008 

      Zodpovedný : Pavel Králik, prednosta úradu 



D/   N E S C H V A Ľ U J E 
  

1. Odpredaj pozemkov pod drobnými stavbami vlastníkom bytov Ul. Osloboditeľov č. 
2,4,6 

2. Žiadosť Milana Forgáča,  Dubnica n/Váhom ohľadne odpredaja časti pozemku parc.č. 
2516/1 k.ú. Nemšová 

 
 
E/   R U Š Í 
 

1. Termín platnosti uznesenia č. 9 C/4 zo dňa 19.11.2007 
2. Materské školy na Ul. A. Kropáčiho č. 1, Ul. Ľuborčianska č. 2 a Trenčianska č. 43 

v Nemšovej ku dňu 31.8.2008, z dôvodu zlúčenia týchto do jednej Materskej školy na 
Ul. Odbojárov č. 8, Nemšová. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                           
                                  Ján  M i n d á r 
                                                                                                               primátor 

         
 
 


