
Zástupca primátora                                                            V Nemšovej, 03.10.2019 
Mesta Nemšová                                                                    Č. j. :  830/2019 

 
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 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej na deň 

 

 17. októbra  2019  t. j. vo štvrtok o 17.45 hodine 
 

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

 

P r o g r a m : 

 

  1.  Otvorenie 

  2.  a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

       b) voľba návrhovej komisie  

       c) schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

       Predkladá: primátor mesta 

  3.  Kontrola plnenia uznesení             

       Predkladá: hlavná kontrolórka mesta Nemšová 

      4.  a) Správa o činnosti  a hospodárenie Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára – Váh s. r.o. 

            Nemšová za rok 2018 
           Predkladá: ekonómka spoločnosti 

           b) Navýšenie základného imania RVS VV, s.r.o. novými nepeňažnými vkladmi spoločníkov  

           Predkladá: zástupca primátora 

  5.  Správa o činnosti a hospodárení Mestského podniku služieb, s r. o. Nemšová za rok 2018 

       Predkladá: ekonómka MPS, s r. o. Nemšová      

  6.  Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.06.2019 a monitorovacia správa mesta Nemšová  

       k 30.06.2019 

       Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku  

  7.  Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 - RO č. 8 

       Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 

  8.  Inventarizácia majetku mesta Nemšová v mestskej knižnici Kľúčové k 28.02.2019 

       Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 

  9.  Plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.06.2019 

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

10.  Zmena v orgánoch spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. a Mestský  

       podnik služieb Nemšová, s r.o.    

       Predkladá: primátor mesta 

11.  Súhrnná informácia o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení  

       výchovno – vzdelávacieho procesu školského roka 2019/2020 škôl a školských zariadení  

       v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová a Katolíckej spojenej školy v Nemšovej    
       Predkladá: prednostka úradu 

12.  Informácia o stave realizácie projektov z NFP 

       Predkladá: projektová manažérka 

13.  Majetkové záležitosti:   

       13. 1 Odkúpenie pozemkov z vlastníctva SR – SPF na mesto Nemšová – IBV Pod horou, Kľúčové     

       13. 2 Odkúpenie pozemku, C KN parcely č. 975/142, k. ú. Nemšová  

       13. 3 Odkúpenie pozemkov, C KN parcely č. 103/9, 103/10, k. ú. Ľuborča – vysporiadanie 

                pozemkov pod budovou pre šport v Ľuborči    



       13. 4 Zámer prenajať časť pozemku, C KN parcely č. 140/1, k. ú. Ľubočra........Peter Mutňanský  

                a manželka Zuzana  

       13. 5 Zámer prenajať časť pozemkov C KN parcely č. 139/24, 140/1, k. ú. Ľuborča.....Mgr. Anton  

                Koštial a manželka Mgr. Helena 

       13. 6 Zámer prenajať časť pozemku C KN parcely č. 140/1, k. ú. Ľuborča....Mgr. Hromníková   

       13. 7 Zámer prenajať časť pozemku, C KN parcely č. 4/1, k. ú. Kľúčové.....SAHOS s r. o.  

                ( letná terasa k prevádzke „ Hilton“) 

       13. 8 Schválenie nájomnej zmluvy medzi mestom Nemšová ako prenajímateľ a spoločnosťou  

                ALEX N s r. o. ako nájomcom 

       Predkladá: referentka správy mestského majetku 

14.  Diskusia 

15.  Záver 

 

 

 

   

                               Ján Gabriš    

                                                    zástupca primátora mesta 

 

 

 

 

 

 

 
Na 13. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam: 

• poslancov MsZ Nemšová, hlavnú kontrolórku mesta Nemšová 

• prednostku úradu, vedúcich oddelení, vedúceho VPS, m. p. o. Nemšová 

• ekonómku, projekt. manažéra a odbor. referenta RVS VV s r. o. Nemšová, ekonómku a vedúcich 

prevádzok MPS, s r. o. Nemšová 

• riaditeľov škôl  


