
U z n e s e n i e  č. 41  z 22.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Nemšová zo dňa  
19. júla  2010      

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní

A/   B E R I E    N A   V E D O M I E

       1. Správu o stave prác na ukončení projektu Mestského múzea Nemšová
       2. Návrh na odpredaj alebo prenájom technického zariadenia – plynovodu vybudovaného 
           v rámci technickej infraštruktúry IBV Vlárska III SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratis-
           lava. V prípade odpredaja je kúpna cena stanovená vo výške 79.318,66 €

 3. Návrh na odredaj bytu č. 102 v bytovom dome súp.č.681 k.ú. Nemšová, 
     spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo     
     veľkosti 6485/159221-in, spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch p.č. 599/32, 
     599/34, 599/40 vo veľkosti 6485/159221-in Mgr. Barbore Tomanovej  
     tak, ako bolo predložené na rokovanie MsZ. Kúpna cena je stanovená vo výške   
     50.700,- €. Záložné právo na predmetné nehnuteľnosti bude zriadené v prospech 
     Slovenskej sporiteľne, a.s., ktorá poskytne kupujúcim na kúpu nehnuteľnosti úver
 4. Žiadosť o predloženie písomného stanoviska pre Kanceláriu verejného ochrancu práv, 
     týkajúce sa riešenia majetkoprávneho vysporiadania par. číslo  KN-E č. 271/1   
     v   k.ú.Nemšová
 5. Návrh na úhradu faktúry č. 341/2010 od dodávateľa JHP-UNIVERZUM spol. s r.o. Ja-
     hodná vo výške 14.746,86 €  za opravu budovy nájomných bytov na Ul. Športovcov
 6. Žiadosť o odkúpenie časti par. číslo 261/1 v k.ú. Nemšová o výmere 35 m2 Jurajovi 
     Krchňávkovi

          
     B/   S C H V A Ľ U J E

           1. Odpredaj alebo prenájom technického zariadenia – plynovodu vybudovaného  
               v rámci technickej infraštruktúry IBV Vlárska III SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 
               Bratislava. V prípade odpredaja je kúpna cena stanovená vo výške 79.318,66 €

     2. Odredaj bytu č. 102 v bytovom dome súp.č.681 k.ú. Nemšová, 
         spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu   
         vo veľkosti 6485/159221-in, spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch p.č. 599/32, 
         599/34, 599/40 vo veľkosti 6485/159221-in Mgr. Barbore Tomanovej, 
           tak, ako bolo predložené na rokovanie MsZ. Kúpna cena je stanovená vo 
         výške  50.700,- €. Záložné právo na predmetné nehnuteľnosti bude zriadené 
         v prospech  Slovenskej sporiteľne, a.s., ktorá poskytne kupujúcim na kúpu 
         nehnuteľnosti úver
     3. Odpredaj pozemku časti par.č. 261/1 o výmere 35 m2 Jurajovi Krchňávkovi, 
          ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
          ustanovenia §-u 9a, odsek 9, písm c/ z.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nes-
          korších predpisov  za všeobecnú hodnotu stanovenú na základe znaleckého posud-
          ku  Ing. Jána Jačku



C/   U K L A D Á

       1. MsÚ pripraviť výberové konanie na obsadenie riaditeľa Mestského múzea Nem-
           šová
           Termín : 07/10
      Zodpovedný :Pavel Králik, prednosta úradu 
       2. MsÚ vyžiadať predloženie listu vlastníctva na príslušné parcely od Ireny Prnovej
           a jej súrodencov
           Termín : ihneď
           Zodpovedný :  Pavel Králik, prednosta úradu

         Ján  M i n d á r
                                                                                                         primátor

 


