
Primátor                                                                              V Nemšovej, 17. júna 2022 

Mesta Nemšová                                                                   Č. j. :  579/2022 
P O Z V Á N K A 

 

        V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, zvolávam 38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej na deň 

 

 23. júna  2022  t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine 

 
do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na  prízemí  

 

P r o g r a m: 

1.        Otvorenie 

2.        2.1 Kontrola plnenia uznesení  

           2.2 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová na 2. polrok 2022 

           Predkladá: hlavná kontrolórka mesta Nemšová 

3.        Záverečný účet a hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu mesta Nemšová za  

           rok 2021 vrátane stanoviska hlavnej kontrolórky a správy audítorky  

           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku; hlavná kontrolórka mesta 

4.        Záverečný účet VPS, m. p. o. Nemšová za rok 2021 

           Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová 

5.        Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2022 – RO č. 5/2022 

           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy mestského majetku  

6.        Návrh: „Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nemšovej“ 

           Predkladá: prednosta úradu 

7.        Návrh: „Dodatok č. 2 k Zásadám nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti    

           sociálnych vecí  

           Predkladá: prednosta úradu 

8.        Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Nemšová pre volebné    

           obdobie rokov 2022 - 2026  

           Predkladá: prednosta úradu 

9.        Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov  

           samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026 

           Predkladá: prednosta úradu  

 10.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. .../2022, ktorým  

              sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu mesta (ÚPN) Nemšová č. 2 

           a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová č. 1/2018, ktorým  

           sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Nemšová 

           Predkladá: vedúca stavebného úradu 

11.      Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. .../2022, ktorým sa mení  

           a dopĺňa VZN č. 6/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na  

           trhových miestach na území mesta Nemšová v znení VZN č. 7/2012 a  VZN č. 2/2019 

           (ďalej len „VZN 6/2012“)    

           Predkladá: prednosta úradu 

12.   Informácia o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre  

           projekt: „Regenerácia vnútrobloku sídliska v meste Nemšová“, spolufinancovanie 

           Predkladá: prednosta úradu 

 

 



13.      Majetkové záležitosti: 

13.1 Prenájom pozemku, C KN parcely č. 2 k. ú. Trenčianska Závada – ANZAP 

  s.r.o. 

13.2 Prenájom časti pozemku, C KN parcely č. 2516/10 k. ú. Nemšová – Eva Čorňáková 

13.3 Prenájom nebytového priestoru v budove so súp. číslom 372, k. ú. Nemšová – 

 VESTMOND s.r.o.  

13.4 Odpredaj C KN parcely č. 2516/57, prenájom časti C KN parcely č. 2516/10 k. ú. 

 Nemšová - Jozef  Kiačik a manželka 

13.5 Odpredaj nebytových priestorov v budove zdravotníckeho zariadenia so súp. číslom  

188, kat. územie Nemšová – ENT CENTRUM, s.r.o. 

13.6 Zámer a prenájom časti C KN parcely č. 142/1, k. ú. Ľuborča – obč. združenie  

 HUBERT Ľuborča 

            13.7 Zámer a prenájom lesných pozemkov v k. ú. Trenčianska Závada a Kľúčové –  

                     Lesy SR, š.p. 

13.8 Majetkoprávne vyporiadanie pozemkov pod garážami v Nemšovej – lokalita Uličky  

– Ján Belko, Emília Belková, Ing. Ivanko, Eva  Kosačíková  

13.9 Zámer zameniť pozemky v katastrálnom území Nemšová medzi mestom 

 Nemšová, Augustínom Trškom, Martou Krchňávkovou a Renátou Gugovou 

13.10 Zriadenie vecného bremena (uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení     

vecného bremena)– Bernard Brisuda, kat. územie Ľuborča     

           Predkladá: referentka odd. finančného a správy ms. majetku 

14.      Diskusia 

15.      Záver         

 

                                         

                                                                                              JUDr. Miloš Mojto 

           primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 38. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam: 

 poslancov MsZ Nemšová, hlavnú kontrolórku mesta Nemšová 

 prednostu úradu, vedúcich oddelení, vedúceho a ekonómku VPS, m. p. o. Nemšová 

 referentku odd. finančného a správy ms. majetku 
 

 

 


