
Primátor                                                                               V Nemšovej, 06.02.2015 
Mesta Nemšová                                                                    Č. j. : 124/2015 
 
 

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 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej na deň 
 

 11. februára  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 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová za rok 2014 
           Predkladá: hlavná kontrolórka 
3.        Návrh programového rozpočtu mesta Nemšová na roky 2015 – 2017 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
           Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Nemšová k programovému rozpočtu mesta 
           Nemšová na r. 2015-2017 
           Predkladá:  hlavná kontrolórka  
4.        Návrh programového rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na roky 2015 – 2017 
           Návrh finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová na roky 2015 -2017 
           Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová  
5.        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    
           Predkladá: prednostka úradu      
6.        Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 314/14/3309-4 proti VZN Mesta  Nemšová  
           č. 5/2011 o  povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických  
           osôb podnikateľov na území mesta Nemšová 
           Predkladá: prednostka úradu 
7.        Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 282/14/3309-9 proti VZN Mesta  Nemšová  
           č. 9/2008, ktorým sa menia niektoré VZN Mesta Nemšová v súvislosti so zavedením 
           meny euro v Slovenskej republike 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku      
8.        Predĺženie platnosti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
           Predkladá: prednostka úradu 
9.        Delegovanie členov rád školy a školských zariadení a Redakčnej rady Nemšovského  
           spravodajca  
           Predkladá: prednostka úradu 
10.      Územný plán mesta Nemšová – návrh na zmenu Uznesenia MsZ Nemšová č. 114 zo  
           dňa 25. januára 2012 z 11. zasadnutia MsZ Nemšová. 
           Predkladá: vedúca odd. výstavby a územného plánovania 
11.      Návrh plánu zasadnutí MsZ Nemšová na rok 2015                                     
           Predkladá: vedúca odd. správneho, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry 



12.      Majetkové záležitosti: 
          12.1  Zriadenie vecného bremena ... Peter Ševčík 
          12.2  Zriadenie vecného bremena ... Ján Bračík 
          12.3  Zriadenie vecného bremena ... Branislav Rýger 
          12.4  Zmena uznesenia č. 427 zo dňa 17.09.2014 
          12.5  Zmena uznesenia č. 456 zo dňa 19.11.2014 
          12.6  Zámer - prenájom pozemku parc. KN-C č. 131/1, k. ú. Ľuborča 
          12.7  Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 1761, k.ú. Ľuborča 
          12.8  Odpredaj časti pozemku parc.  KN-C č. 2494, k.ú. Nemšová  ... Ing. Ľubomír   
                   Fehér, Nemšová 
          12.9  Odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/33 na pozemku parc. KN-C č.  
                    2065/11,  k.ú. Trenčín ... manželia Jankovskí, Trenčín 
          12.10 Prevod majetku mesta Nemšová - pozemok parc. KN-C č. 603/31 orná pôda   
                    o výmere 11 524 m², k.ú. Nemšová - formou obchodnej verejnej súťaže. 
          12.11 Odpredaj časti pozemku parc. KN-C č. 847/3 záhrady o celkovej výmere 98 m²,  
                    k.ú. Nemšová ... Michal Orechovský                                  
          12.12 Odpredaj časti pozemku parc. KN-C č. 1852, k.ú. Ľuborča ... Branislav Rýger,  
                    Nemšová                                     
          12.13 Odpredaj pozemkov na ul. Moravská v Nemšovej 
          12.14 Prenájom pozemku parc. KN-C č. 603/31 orná pôda o výmere 11 524 m² (časť  
                    pozemku KN-C č. 603/1 orná pôda o pôvodnej výmere 25 229 m², k.ú. Nemšová)  
                    LV 1, vlastníctvo v 1/1-ine Mesto Nemšová       
           Predkladá: zástupca primátora 
13.      Finančné záležitosti 
           Predkladá: primátor mesta 
14.      Diskusia 
 
 
 
         Ing. František Bagin 
           primátor mesta 
 
 
 
Na 2. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam: 

• poslancov MsZ Nemšová 
• hlavnú kontrolórku mesta Nemšová 
• prednostku úradu, vedúcich oddelení 
• vedúceho a ekonómku VPS, m. p. o. Nemšová 

 


