
Primátor                                                                               V Nemšovej, 07.06.2018 
Mesta Nemšová                                                                   Č. j. :  546/2018 

 
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 37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej na deň 
 

 20. júna  2018  t. j. v stredu o 17.00 hodine 
 

do zasadačky Mestského úradu v Nemšovej, ul. Janka Palu 2/3, na  poschodí. 
 
P r o g r a m : 
 
1.        Otvorenie 
2.        a) kontrola plnenia uznesení  
           b) plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová na 2. polrok 2018 
           Predkladá: hlavná kontrolórka mesta Nemšová 
3.        a) záverečný účet mesta Nemšová za rok 2017 vrátane stanoviska hlavnej  kontrolórky a správy  
               audítorky 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku a hlavná kontrolórka mesta  
           b) výsledky inventarizácie majetku mesta Nemšová k 31.12.2017   
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku  
4.        Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.3.2018 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku  
5.        Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2018 – RO č. 3 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku  
6.        Záverečný účet VPS, m. p. o. Nemšová za rok 2017 
           Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová 
7.        Plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 31.03.2018 
           Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová 
8.        Návrh  Komunitného plánu  rozvoja sociálnych služieb mesta Nemšová  na roky  2018 -2022   
           Predkladá: vedúci CSS Nemšová 
9.        a) návrh na  zrušenie  soc. služby – Zariadenie núdzového bývania      
          b) návrh VZN č. . . . /2018 o rozsahu poskytovania sociálnych  služieb, sume úhrady za  
              sociálne služby, spôsob jej určenia a platenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová 
           Predkladá: prednostka úradu           
10.      Návrh  VZN č. .../2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania  
           odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Nemšová 
           Predkladá: prednostka úradu           
11.      Návrh VZN č. .../2018 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na  
           území mesta Nemšová 
           Predkladá: prednostka úradu           
12.      Súhrnná správa o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení  v zriaďovacej  
           pôsobnosti mesta za rok 2017 
            Predkladá: prednostka úradu           
13.      a)  návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov  
               samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2018 - 2022  
           b) návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Nemšová pre volebné    
               obdobie rokov 2018  - 2022 



           Predkladá: vedúca odd. správneho, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry  
14.      Predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu: „Centrum integrovanej 
           zdravotnej starostlivosti v meste Nemšová“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018- 
           8  a predloženie Žiadosti  o nenávratný finančný príspevok v rámci príslušnej výzvy na  
           predkladanie ŽoNFP, spolufinancovanie 
           Predkladá: primátor mesta              
15.      Majetkové záležitosti:   

15. 1  Odpredaj pozemku pod stavbou, C KN parcela č. 3822/2 k.ú.  Nemšová.....Jozef Vydrnák  
15. 2  Odpredaj časti pozemkov, E KN parcely č. 2508/1, 2508/5,  k. ú. Nemšová  

    .....Ing. Dana Krajčovičová, Jozef Šedivý  a manželka  
15. 3 Žiadosť o odkúpenie pozemku, C KN parcely č. 549/2, k. ú. Trenčianska Závada....Jozef   

   Gabriš  
15. 4 Zámer odpredať pozemok, C KN parcelu č.   67/1,  k. ú. Trenčianska Závada ..... 

   Ing. Stanislav Gabriš     
15. 5 Zámer odpredať pozemok, C KN parcelu č. 115/16 k. ú. Nemšová......Tradičná   

   pekáreň, Horná Súča  
15. 6 Zámer odpredať pozemok, C KN parcelu č. 285/9, k.. ú. Nemšová......Ing. Branislav    

          Veselý a manželka 
15. 7 Zámer odpredať pozemky, C KN parcelu č. 242/5, 206/4, 155/78, 241/7  
         k. ú. Nemšová......Ing. Anton Kučma, PhD  
15. 8 Prenájom časti pozemku, C KN parcely č. 119, k.. ú. Ľuborča....Zdenka Chudová 
15. 9 Schválenie prenájmu za účelom výstavby hokejbalového ihriska – SBUL,  Nemšová, poz.  
         spoločenstvo                                        
15.10 Schválenie prenájmu – nebytový priestor v zdravotnom stredisku- DAJA, s.r.o., Nemšová  
15. 11 Prenájom budúcich nebytových priestorov v zdravotnom stredisku – všeobecní lekári 
15. 12 Zámer prenajať časť nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia č. 188  
           v   Nemšovej  -  § 9a ods.1 písm. c) a § 9a ods.9 zákona č. 138/1991 Zb.- priamy nájom 
15. 13 Zriadenie vecného bremena – Peter Sedláček a manželka, kat. územie Nemšová 
15. 14 Zriadenie vecného bremena – SVB Dvorec, Ľuborča 
15. 15 Zrušenie uznesenie č. 395 zo dňa 02.05.2018, Cyklotrasa Ľuborča - Nemšová  
15. 16 Predaj pozemkov na ulici Slovenskej armády na základe obchodnej verejnej súťaže 
15. 17 Zámena nehnuteľností medzi Mestom Nemšová a spoločnosťou PP – TEN, s.r.o.,  

     Nemšová  
15. 18 Zrušenie uznesenia č. 221 zo dňa 09.11.2016 a uznesenia č. 235 zo dňa 14.12.2016,  

     týkajúce sa zámeny pozemkov medzi mestom Nemšová a Spoločenstvom bývalých  
     urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, poz. spoločenstvo 

            Predkladá: zástupca primátora 
16.       Diskusia 
17.       Záver 
   
                               Ing. František Bagin 
                         primátor mesta 
 
 
 
Na 37. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam: 

• poslancov MsZ Nemšová, hlavnú kontrolórku mesta Nemšová 
• prednostku úradu, vedúcich oddelení, vedúceho VPS, m. p. o. Nemšová 
• vedúceho CSS Nemšová 


