Primátor
Mesta Nemšová

V Nemšovej, 15.02.2021
Č. j. : 127/2021

POZVÁNKA
V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, zvolávam 25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej,
ktoré sa uskutoční dňa:

25. februára 2021 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine
do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.
Program:
1.
Otvorenie a voľba návrhovej komisie
Predkladá: primátor mesta
2.
IBV Pod horou Kľúčové – prideľovanie pozemkov žiadateľom
Predkladá: primátor mesta
3.
3.1 Kontrola plnenia uznesení
3.2 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová za r. 2020
Predkladá: hlavná kontrolórka mesta
4.
Príprava podania opätovnej žiadosti mesta Nemšová o poskytnutie dotácie na spracovanie
Územnoplánovacej dokumentácie mesta Nemšová v rozsahu: „ Zmeny a doplnky č. 1
k ÚP mesta Nemšová a príloh k žiadosti podľa § 5 ods. 2 zákona č. 226/2011 Z. z..
Predkladá: vedúca odd. výstavby
5.
Návrh na zmeny a doplnky č. 3 k ÚP mesta Nemšová - schválenie začatia obstarávania so
zabezpečením finančných prostriedkov na ich obstaranie
Predkladá: vedúca odd. výstavby
6.
Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok, zabezpečenie
realizácie projektu a spolufinancovania projektu „Obnova športového areálu pri základnej
škole v meste Nemšová“
Predkladá: prednosta úradu
7.
Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2021 – RO č. 1
Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku
8.
Vyradenie nepotrebného drobného hmotného majetku a učebných pomôcok zapožičaných
Katolíckej spojenej škole
Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku
9.
Finančné záležitosti
9.1 Príspevok po požiari
Predkladá: prednosta úradu
9.2 Žiadosť o odpustenie platby nájomného za december 2020 za prenájom nebytového
priestoru nájomcu Janka Švítelová Pohostinstvo Gabriš v Trenčianskej Závade
Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku
10.
Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 226/20/3309-2 proti VZN mesta Nemšová
č. 9/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta
Nemšová
Predkladá: prednosta úradu
11.
Zmena v komisii sociálno - zdravotnej a bytovej
Predkladá: prednosta úradu
12.
Zmena v redakčnej rade Nemšovského spravodajcu

13.
14.

15.
16.

Predkladá: prednosta úradu
Dobrovoľné hasičské zbory Mesta Nemšová
Predkladá: poslanec MsZ
Majetkové záležitosti:
14.1 Zámer prenajať časť budovy kultúrneho strediska v Ľuborči – Slovenský skauting,
117. zbor sv. Františka z Assisi Horné Srnie - Nemšová
14.2 Zámer prenajať časť nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia
- PaedDr. Eva Šatková
14.3 Prenájom pozemkov v katastrálnom území Kľúčové - Spoločenstvo bývalých
urbárnikov a lesomajiteľov obce Kľúčové, pozemkové spoločenstvo
14.4 Prenájom časti C KN parcely č. 146/16, k. ú. Ľuborča a č. 4429, k. ú. Nemšová
- obč. združenie HUBERT Ľuborča
14.5 Zámer odpredať C KN parcelu č. 2514/27, k. ú. Nemšová – Kateřina Gazdíková
14.6 Zámer odpredať nebytový priestor č. 6 v budove zdravotníckeho zariadenia so
s. č. 188, k. ú. Nemšová – ENT CENTRUM, s. r. o. , Nemšová
14.7 Predaj pozemku, C KN parcely č. 604/43, k. ú. Nemšová podľa § 9a ods. 1 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. priamym predajom
14.8 Úprava výšky nájomného v budove „NTS“ – nájomca mestský podnik služieb
Nemšová, s. r. o.
14.9 Zriadenie vecného bremena v prospech Trenčianskeho samosprávneho kraja
14.10 Zriadenie vecného bremena (uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena) – Mgr. Peter Martinisko a manželka, k. ú. Trenčianska Závada
Predkladá: referentka odd. finančného a správy mestského majetku
Diskusia
Záver

JUDr. Miloš Mojto
primátor mesta

Na 25. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam:
• poslancov MsZ Nemšová, hlavnú kontrolórku mesta Nemšová
• prednostu úradu, vedúcich oddelení, vedúceho VPS, m. p. o. Nemšová
• referentku odd. finančného a správy ms. majetku

