
Primátor                                                                               V Nemšovej, 27.11.2015 
Mesta Nemšová                                                                    Č. j. : 1221/2015 
 
 

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 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej na deň 
 

 09. decembra  2015  t. j. v stredu o 17.00 hodine 
 

do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na  poschodí. 
 
P r o g r a m : 
 
1.        Voľba návrhovej komisie 
            Predkladá : primátor mesta 

2.         2.1 Kontrola plnenia uznesení 
           2.2 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová na 1. polrok  
                 2016 
           Predkladá: hlavná kontrolórka 
3.        Návrh Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nemšová 2014 -2020 
           Predkladá: primátor mesta 
4.        Návrh  VZN č. .../2015 o  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka  
           základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa  školského zariadenia  
           so sídlom na území mesta Nemšová, ktorým sa dopĺňa VZN č. 8/2012    
           Predkladá: prednostka úradu 
5.        Návrh VZN Mesta  Nemšová č.... /2015 o miestnych daniach 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku      
6.        Návrh VZN Mesta  Nemšová č. .../2015, ktorým sa dopĺňa VZN č. 6/2014 o miestnom 
           poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová   
           Predkladá: prednostka úradu 
7.        Návrh VZN Mesta  Nemšová č. .../2015, ktorým sa dopĺňa VZN č. 6/2015 o rozsahu  
           poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby  
           v zriaďovacej pôsobnosti mesta Nemšová 
           Predkladá: prednostka úradu      
8.        Návrh programového rozpočtu mesta Nemšová na roky 2016 – 2018 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
           Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Nemšová k programovému rozpočtu mesta 
           Nemšová na roky 2016-2018 
           Predkladá:  hlavná kontrolórka  
9.        Návrh programového rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na roky 2016 – 2018 
           Návrh finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2016  
           Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová  
10.      10.1 Návrh cenníkov v autodoprave od 01.01.2016 
           10.2 Návrh cenového výmeru na poskytovanie pohrebných a cintorínskych služieb od    
                   01.01.2016 
           Predkladá: vedúci VPS m. p. o.  
11.      Návrh plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva Nemšová na rok 2016                                     



           Predkladá: prednostka úradu 
12.      Majetkové záležitosti: 
           12.1  Užívanie časti pozemku parc. KN-C č. 120/2, k.ú. Nemšová Dušan Mazanovský- 
                   ALFA DM a Alfa DM 
           12.2 Odpredaj pozemkov Anna Lobotková, ul. Mlynská 2, Nemšová       
           12.3 Zámena pozemkov: Mesto Nemšová - spoločnosť PD Vlára Nemšová            
           Predkladá: zástupca primátora 
13.      Finančné záležitosti: 
           Návrh na odpis pohľadávok Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o.  
           Predkladá: prednostka úradu 
14.      Informácia o dobrovoľnej zbierke pre rod. Ondreja Záhorca 
           Predkladá: prednostka úradu 
15.      Informácia o riešení problémov občanov m. č. Kľúčové v súvislosti s drviarňou 
           Predkladá: primátor mesta 
16.      Diskusia 
17.      Záver 
 
 
 
         Ing. František Bagin 
           primátor mesta 
 
 
 
Na 10. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam: 

• poslancov MsZ Nemšová 
• hlavnú kontrolórku mesta Nemšová 
• prednostku úradu, vedúcich oddelení 
• vedúceho a ekonómku VPS, m. p. o. Nemšová 
• MAS Vršatec, zodpovední zamestnanci za spracovanie PHSR 
• riaditeľov škôl a školských zariadení 
• riaditeľa SKŠ Nemšová, zástupcu CVČ NTS Nemšová 
• vedúceho CSS 

 
 


