
Primátor                                                                              V Nemšovej,  19.06.2014 
Mesta Nemšová                                                                   Č. j. :  664/2014 

P O Z V Á N K A 
 
    V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
zvolávam 32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej na deň 
 

 25. júna  2014  t. j. v stredu o 17.00 hodine 
 

do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na  poschodí. 
 
P r o g r a m  : 
 
1.     Voľba návrhovej komisie 
        Predkladá : primátor mesta 
2.     Kontrola plnenia uznesení   
        Predkladá: hlavná kontrolórka mesta     
3.     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 2. polrok 2014  
        Predkladá:  hlavná kontrolórka mesta   
4.     Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2013  
        Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku       
5.     Záverečný účet VPS, m. p. o. Nemšová za rok 2013 
        Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová  
6.     Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.03.2014 
        Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
7.     Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2014 -  RO č. 5   
        Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
8.    a) súhrnná správa o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení  v zriaďovacej  
             pôsobnosti mesta za rok 2013 
        b)  informácia o výberovom konaní na funkciu riaditeľa ZŠ a MŠ 
        Predkladá: prednostka úradu 
9.      Zriadenie Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  
        ( SCPPPaP ) 
        Predkladá: prednostka úradu 
10.   Program odpadového hospodárstva mesta Nemšová na roky 2011-2015  
        Predkladá: referent životného prostredia 
11.   Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nemšová  
        2007 – 2013           
        Predkladá: projektová manažérka 
12.   Návrh VZN č. .../2014 o zmene a doplnení VZN č. 9/2011 o pravidlách času predaja  
        v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nemšová     
        Predkladá: prednostka úradu 
13.   a) návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov  
            samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2014 - 2018  
        b) návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Nemšová pre volebné obdobie rokov  

2014  - 2018 
        Predkladá: vedúca odd. správneho  
14.   Majetkové záležitosti: 
        14.1 Odkúpenie pozemkov :  

    A. Odkúpenie pozemku parc. KN-C č. 4671/2 zastavaná plocha o výmere 25m²,  
         k.ú. Nemšová ... Michal Ďuriš 

        
 
 
 



       14.2 Odpredaj pozemkov : 
    A. Odpredaj častí pozemkov  

• parc. KN-C č. 1898/30 o výmere 2074 m² (časť o výmere 208 m²)  
• parc. KN-C č. 1898/37 o výmere 233 m² (časť o výmere 55 m²) ... Karmen 

Kollárová  
    B. Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 216/3, k.ú. Trenčianska Závada ...  
         Pavol Tomov s manželkou 
    C. Odpredaj pozemku parc. KN-E č. 2502/4, k.ú. Nemšová... Dalibor Janega 
    D. Odpredaj časti pozemku parc. KN-C č. 2490/1, k.ú. Nemšová ...  
         Ing. Jozef Tupý s manželkou 

        14.3 Prenájom nehnuteľností: 
                A. Prenájom pozemku ... časť pozemku KN-C č. 599/6, k. ú. Nemšová 
                     (Jozef Kula s manželkou) 
                B. Prenájom pozemku ... časť pozemku KN-C č. 603/1, k. ú. Nemšová 
                C. Prenájom nebytového priestoru v Dome služieb ... Natália Tršková 
                D. Prenájom nebytového priestoru v budove súp. č. 92 (pálenica) ... Mestská  
                     pálenica Nemšová 
                E. Prenájom nebytového priestoru v budove súp. č. 92 (pálenica) ... ZO SZZ č. 1  
                     a 2 v Nemšovej 
        14.4 Vecné bremená : 

    A. Zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti JFK SERVIS, s.r.o.,  
         Za Soľnou 1087/8, 914 41 Nemšová,  IČO 46427155 
    B. Zriadenie vecného bremena v prospech Kvetoslav Navrátil s manželkou,  
         Trenčianska Závada 
    C. Preložka NTL plynovodu ... ALEX N, s.r.o., Jaseňová 19097/15B, 914 41  
         Nemšová, IČO 44525460   

        14.5  Informácie z oblasti majetkovoprávnej :     
                 A. Informácia o výsledku verejnej obchodnej súťaže ... odpredaj pozemku 
                      KN-C č. 183, k.ú.  Trenčianska Závada 
                 B. Zmluva o spolupráci medzi Mestom Nemšová a spoločnosťou LIDL 

  Predkladá: zástupca primátora 
15.   Finančné záležitosti :  

     a) návrh na  plat primátora mesta 
           Predkladá: prednostka úradu 

     b) zámer rekonštrukcie letného kúpaliska 
           Predkladá: primátor mesta 
16.   Zmena v komisii finančnej a správy mestského majetku 
        Predkladá: prednostka úradu 
17.   Diskusia 
18.   Záver 
        Ing. František Bagin 
           primátor mesta 
 
Na 32. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam: 

• poslancov MsZ Nemšová 
• hlavnú kontrolórku mesta Nemšová 
• prednostku úradu, vedúcich oddelení MsÚ Nemšová 
• vedúceho a ekonómku VPS, m. p. o. Nemšová 
• riaditeľov škôl  
• Mgr. Denisu Sieklovú 


