
Primátor                                                                               V Nemšovej, 14.11.2014 
Mesta Nemšová                                                                    Č. j. :  1321/2014 
 
 

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 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej na deň 
 

 19. novembra  2014  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.         Kontrola plnenia uznesení 
           Predkladá: hlavná kontrolórka 
3.        Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 1. polrok 2015  
           Predkladá:  hlavná kontrolórka mesta   
4.        Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.09.2014 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
5.        Plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.09.2014 a plnenie finančného plánu  
           VPS, m. p. o. Nemšová k 30.09.2014 
           Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová  
6.        Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2014 – RO č. 9 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
7.        Návrh na zmenu rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2014 – RO č. 2 
           Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová  
8.        8. 1  Návrh programového rozpočtu mesta Nemšová na roky 2015 – 2017 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku      
           8. 2 Stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu mesta Nemšová na  
                  roky 2015 - 2017 
           Predkladá: hlavná kontrolórka mesta   
           8. 3 Návrh programového rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na roky 2015 – 2017 
           Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová 
9.        Návrh VZN č. ... /2014 o miestnych daniach 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
10.      Návrh VZN č. .../2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  
           odpady na území mesta Nemšová  
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
11.      Majetkové záležitosti: 
          11.1 Prenájom nebytového priestoru v Kultúrnom dome v Trenčianskej Závade ...  
                  Janka Švítelová 
          11. 2 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov na ulici Moravskej  (záhradky a pozemky  
                  pod garážami) 
          11. 3 Základné  imanie obchodnej spoločnosti Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o.,  
                  so sídlom Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová, IČO 36 315 109  



 
      
           Predkladá: zástupca primátora 
12.      Finančné záležitosti 
           Predkladá: prednostka úradu 
13.      Diskusia 
14.      Záver 
 
 
 
 
         Ing. František Bagin 
           primátor mesta 
 
 
 
Na 34. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam: 

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


