
Primátor                                                                               V Nemšovej, 14.06.2012 
Mesta Nemšová                                                                    Č. j. :  676/2012                                                
 

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 15. zasadnutie   Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej na 
deň 
 

 20. júna  2012  t.j. v stredu o 17.00 hodine 
 
do veľkej sály  Kultúrneho centra Nemšová, Ul. SNP č. 1, na  prízemí. 
 
P r o g r a m  : 
 
1.      Voľba návrhovej komisie 
            Predkladá : primátor mesta 

2.      Kontrola plnenia uznesení 
           Predkladá: hlavná kontrolórka 
3.        Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 2. polrok 2012  
           Predkladá: hlavná kontrolórka 
4.        Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2011  
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
5.        Záverečný účet VPS, m. p. o. Nemšová za rok 2011 
           Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová  
6.        Návrh VZN č. .../2012 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  
           na trhových miestach na území mesta Nemšová 
           Predkladá: prednostka úradu 
7.        Návrh na menovanie kronikára mesta Nemšová 
           Predkladá: prednostka úradu         
8.        Majetkové záležitosti: 
           a) zriadenie vecného bremena na pozemku  parc. KN-C č. 3802 zast. plochy  
               a nádvoria,  k.ú. Nemšová,  LV 1,  vlastníctvo v 1/1-ine Mesto Nemšová  
           b) majetkovoprávne vyporiadanie pozemku :parc. KN-C č. 115/2 zastavané  
               plochy a nádvoria o výmere 198 m2, k.ú. Nemšová, LV 1, vlastníctvo 1/1 mesto  
               Nemšová. 
           c) majetkovoprávne vyporiadanie pozemku :parc. KN-C č. 1929 trvalé trávne  
                porasty o výmere 981 m2, k.ú. Ľuborča,  LV 2106, vlastníctvo 1/1 mesto Nemšová. 

d) majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov : parc. KN-E č. 1240/1 ostatné plochy  
                 o výmere 541 m2, parc. KN-E č. 1240/2 ostatné plochy o výmere 790 m2, 
                 oba pozemky k.ú. Trenč. Závada,  LV 458, vlastníctvo 1/1 mesto Nemšová. 
           e)  majetkovoprávne vyporiadanie pozemku :parc. KN-C č. 293/2 trvalé trávne 
                porasty o výmere 40 m2, k.ú. Ľuborča,  LV 1, vlastníctvo 1/1 mesto Nemšová. 
           Predkladá: zástupca primátora 
9.        Finančné záležitosti :  

     a) schválenie investičného a kontokorentného úveru v konkrétnej bankovej inštitúcii 
     b) návrh Dodatku č. 1 k Cenníkom mesta Nemšová  

           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku  
     c) návrh na  plat primátora mesta v zmysle zmeny zákona č. 154/2011, ktorým sa   
         mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových   



         pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 
     Predkladá: prednostka úradu 

10.      Návrh na zriadenie „ Zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou pobytu“ 
           Predkladá: primátor mesta  
11.      Prerokovanie upozornení prokurátora na: 
           a) schvaľovanie prevodu majetku obce  pri prijímaní uznesení 
           b) voľba hlavného kontrolóra 
           c) VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku a vedúca odd.SSVŽPaK 
12       Diskusia 
13.      Záver 
 
  
 
 
 
         Ing. František Bagin 
           primátor mesta 
 
 
 
 
 
Na 15. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam: 

• Poslancov MsZ Nemšová 
• Hlavnú kontrolórku mesta Nemšová 
• Prednostku úradu, Vedúcich oddelení MsÚ Nemšová 
• Vedúceho a ekonómku VPS, m. p. o. Nemšová 
• Mgr. Zuzanu Haliakovú 
• PhDr. Trenčanovú 
  
 

       
 
 
 
 
 
 


