
Primátor                                                                              V Nemšovej, 05.12.2018 
Mesta Nemšová                                                                   Č. j. :  1084/2018 
 

P O Z V Á N K A 
 
   V súlade s § 12, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, zvolávam ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva  Nemšová na deň 
 

10. decembra 2018  t. j. v pondelok o 17.00 hodine 
 

do  veľkej sály Kultúrneho centra , ul. SNP č. 1, Nemšová, na prízemí. 
   
P r o g r a m  : 
 
 
  1.  Otvorenie 
  2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3.  Oznámenie výsledkov komunálnych volieb – správa mestskej volebnej komisie,  
       odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom  
       novozvoleného mestského zastupiteľstva 
  4.  Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia   
       ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom 
  5.  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 
  6.  Vystúpenie novozvoleného primátora mesta 
  7.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
  8.  Voľba návrhovej komisie 
  9.  Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  
       zasadnutia mestského zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2,3,5 zákona SNR č.369 /1990  
       Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších zmien  a doplnkov 
10.  Zriadenie komisií pri MsZ, voľba predsedov a členov komisií 
11.  Zriadenie výborov v mestských častiach, voľba predsedov a členov výborov 
12.  Určenie a schválenie sobášiacich a vykonávajúcich občianske obrady 
13.  Určenie a schválenie platu primátora mesta 
14.  Záver 
 
 
 
                                                                                               Ing. František Bagin 
                                   primátor mesta 
 
 
 
 
 
Na ustanovujúce zasadnutie MsZ Nemšová prizývam: 

• novozvolených poslancov MsZ Nemšová 
• navrhovaných členov komisií a výborov mestských častí 
• hlavnú kontrolórku mesta Nemšová; prednostku úradu 
• predsedu mestskej volebnej komisie; pracovníkov MsÚ Nemšová 
• vedúceho VPS, m. p. o. Nemšová; vedúceho CSS Nemšová 
• riaditeľku ZŠ Nemšová; riaditeľa SKŠ Nemšová 
• riaditeľku MŠ Nemšová; riaditeľku ZUŠ Nemšová 
• konateľa  RVS VV s r. o. za mesto Nemšová a konateľa MPS s  r. o. Nemšová 
• kronikárku mesta Nemšová; občanov mesta Nemšová 


