
U z n e s e n i e   č. 22  z 13. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Nemšová 
zo dňa 15. decembra 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 15.12.2008 
2. Správu ku kontrole plnenia uznesení MsZ Nemšová č. 21/2008, 20/2008, 19/2008, 

17/2008, 15/2008, č. 10/2007, 9/2007, 8/2007 a č. 3 z roku 2007 s konštatovaním, že 
prijaté uznesenia sa plnia priebežne  

3. Uznesenia zo schôdzok komisií : 
             - sociálno – zdravotnej zo dňa 5.11., 26.11., 3.12.2008 
             - obchodu, ochrany spotrebiteľa,  VP a podnikania zo dňa 26.11.2008 
       4.   Zápis zo schôdzky MsV č. 3 zo dňa 30.11.2008 
       5.   Návrh VZN mesta Nemšová č. 9/2008, ktorým sa menia niektoré VZN mesta  
             Nemšová v súvislosti so zavedením meny euro v SR 
       6.   Návrh na zmenu rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2008 – Rozpočtové opatre- 
             nie č. 3 tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ 
       7.   Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2008 – Rozpočtové opatrenie č. 6 
             tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ 

8. 1.1  Návrh Doplnku č. 5 k Štatútu VPS, m.p.o. Nemšová 
1.2  Návrh Doplnku č. 5 k Zriaďovacej listine VPS, m.p.o. Nemšová 

9. Návrh  Dodatku č. 1 k VZN č. 15 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk 
a domov smútku na území mesta Nemšová a k Prevádzkovému poriadku pohrebísk, 
domov smútku a pohrebnej služby 

10. 1.1 Návrh Programového rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na roky 2009 - 2011 
1.2 Návrh Finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2009 tak, ako bolo 

predložené na rokovanie MsZ 
11. a) Dôvodovú správu k rozpočtu mesta Nemšová na roky 2009 – 2011 

b) Programový rozpočet mesta Nemšová na roky 2009 – 2011 
c) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Nemšová k návrhu Programového   

                 rozpočtu mesta Nemšová na roky 2009 – 2011 
12. Návrh na zmenu výšky stravného pre pracovníkov MsÚ, VPS, m.p.o. Nemšová, CSS  

Nemšová a ZUŠ Nemšová tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ 
13. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 1. polrok 

2009 tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ 
14. Návrh Plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva Nemšová na rok 2009 tak, ako bol 

predložený na rokovanie MsZ 
15. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o spolufinancovaní stavby IBV Vlárska III Nemšová – 

technická infraštruktúra, komunikácie a spevnené plochy 
16. Návrh založenia Mestského múzea Nemšová Zriaďovacou listinou v súlade s § 8 

písm. b) zákona č. 115/1998 Z.z. o múzeách a galériách a ochrane predmetov 
múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov 

17. Návrh cenníka za ubytovanie a prenájom v  Centre voľného času Trenčianska Závada 
vrátane energií 

18. Návrh súhrnu platných cenníkov mesta Nemšová, prepočítaných na menu euro tak, 
ako bol predložený na rokovanie MsZ 



19. Návrh zámeny pozemkov v zmysle predloženého návrhu zámennej zmluvy, ktorá sa 
uskutoční medzi firmou REALLINE, s.r.o. Nemšová a mestom Nemšová tak, ako 
bola predložená na rokovanie MsZ 

20. Návrh na vyplatenie odmeny primátorovi mesta Nemšová, zástupcovi primátora 
mesta Nemšová a hlavnej kontrolórke mesta Nemšová za 2. polrok 2008 tak, ako bolo 
predložené na rokovanie MsZ 

21. Návrh zmluvy o nájme nehnuteľnosti – budovy kúpaliska súp.č. 93 a pozemkov, ktoré 
tvoria areál kúpaliska a vstup do areálu kúpaliska 

22. Žiadosť Petra Kociana, CI 53/128, Dubnica nad Váhom o odkúpenie pozemkov v k.ú. 
Nemšová 

 
 
B/   S C H V A Ľ U J E 
 

1. VZN mesta Nemšová č. 9/2008, ktorým sa menia niektoré VZN mesta Nemšová 
v súvislosti so zavedením meny euro v SR 

2. Zmenu rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2008 – Rozpočtové opatrenie č. 3 tak, 
ako bola predložená na rokovanie MsZ 

3. Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2008 – Rozpočtové opatrenie č. 6 tak, ako 
bola predložená na rokovanie MsZ 

4. Doplnok č. 5 k Štatútu VPS, m.p.o. Nemšová tak, ako bol predložený na rokovanie 
MsZ 

5. Doplnok č. 5 k Zriaďovacej listine VPS, m.p.o. Nemšová tak, ako bol predložený na 
rokovanie MsZ 

6.  1.1 Programový rozpočet VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2009 -2011 
1.2 Finančný plán VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2009 tak, ako bolo predložené na 

rokovanie MsZ 
       7.   Programový rozpočet mesta Nemšová na rok 2009 tak, ako bol predložený na rokova- 

nie MsZ 
       8.   Výšku stravného pre pracovníkov MsÚ, VPS, m.p.o. Nemšová, CSS Nemšová a ZUŠ 
             Nemšová tak, ako bola predložená na rokovanie MsZ 

9. Plán Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 1. polrok 2009 tak,  
ako bol predložený na rokovanie MsZ 

10. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva Nemšová na rok 2009 tak, ako bol 
predložený na rokovanie MsZ 

11. Uzatvorenie Zmluvy o spolufinancovaní stavby IBV Vlárska III Nemšová – technická 
infraštruktúra, komunikácie a spevnené plochy 

12. Založenie Mestského múzea Nemšová Zriaďovacou listinou v súlade s § 8 písm. b) 
zákona č. 115/1998 Z.z. o múzeách a galériách a ochrane predmetov múzejnej 
hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov 

13. Dodatok č. 1 k VZN č. 15/2006 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk a domov 
smútku na území mesta Nemšová a k Prevádzkovému poriadku pohrebísk, domov 
smútku a pohrebnej služby tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ 

14. Cenník za ubytovanie a prenájom v Centre voľného času Trenčianska Závada vrátane 
energií tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ 

15. Súhrn platných cenníkov mesta Nemšová, prepočítaných na menu euro tak, ako bol 
predložený na rokovanie MsZ Nemšová 

16. Vyplatenie odmeny primátorovi mesta Nemšová, zástupcovi primátora mesta 
Nemšová a hlavnej kontrolórke mesta Nemšová za 2. polrok 2008 tak, ako bolo 
predložené na rokovanie MsZ 



17. Zámenu pozemkov v zmysle predloženého návrhu zámennej zmluvy, ktorá sa 
uskutoční medzi firmou REALLINE, s.r.o. Nemšová a mestom Nemšová v zmysle 
predloženého geometrického plánu číslo 31321704-640/2008 zo dňa 8.12.2008, 
vyhotoveného Geodéziou Bratislava a.s., prevádzka Trenčín 

18. Uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností s firmou VI-JA, s.r.o., T.G. Masaryka 30, 
Trenčianske Teplice v zastúpení Mariánom Višňovským, konateľom spoločnosti. 
Predmetom nájmu je budova kúpaliska 2. nadzemné podlažie, sklady a kotolňa 
nachádzajúce sa na 1. nadzemnom podlaží, bazén, detský bazén, kotolňa pri detskom 
bazéne, drobné stavby v areáli kúpaliska a inžinierske siete a príslušenstvo 
prenajímaných nehnuteľností, par.č. 1898/4, par.č. 1898/3, 1898/25 a parc.č. 1898/23. 
Doba nájmu sa stanovuje na dobu 25 rokov s tým, že nájomná zmluva bude pred 
podpisom prerokovaná v komisii finančnej a správy ms. majetku 

19. Odpredaj pozemkov v k.ú. Nemšová par.č. 370/3-záhrada vo výmere 32 m2, par.č. 
370/4-zastavaná plocha vo výmere 4 m2, par.č. 2487/3 vo výmere 38 m2, par.č. 
2512/10 vo výmere 8 m2 za cenu 450,-Sk/m2 Petrovi Kocianovi, bytom  Dubnica 
n/Váhom, CI 53/128  

 
 
C/   U K L A D Á 
 

1. MsÚ vypracovať analýzu príjmov a výdavkov Centra voľného času v Trenč. Závade 
za rok 2008 
Termín : MsZ 02/2009 
Zodpovedný : Pavel Králik, prednosta úradu 

2. MsÚ zabezpečiť vypracovanie Prevádzkového poriadku Centra voľného času 
v Trenč. Závade 
Termín : MsZ 02/2009 

             Zodpovedný : Pavel Králik, prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
         Ján   M i n d á r 
                                                                                                                 primátor 
 
 
 
 
 
 
 
 


