
Zástupca primátora                                                           V Nemšovej, 14.06.2019 
Mesta Nemšová                                                                   Č. j. : 510/2019 

 
P O Z V Á N K A 

 
        V súlade s § 12, odst. 1 a § 13b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, zvolávam 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej na deň 
 

 27. júna  2019  t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine 
 

do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na  poschodí. 
 
P r o g r a m: 
 
1.        Otvorenie 
2.        a) Kontrola plnenia uznesení  
           b) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová na 2. polrok 2019 
           Predkladá: hlavná kontrolórka mesta Nemšová 
3.        Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2018 vrátane stanoviska hlavnej  kontrolórky a správy  
           audítorky 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku a hlavná kontrolórka mesta  
4.        Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 – RO č. 5 
           Predkladá: vedúca oddelenia finančného a správy mestského majetku 
5.        a) Záverečný účet VPS, m. p. o. Nemšová za rok 2018 
           b) Výsledky inventarizácie majetku VPS, m. p. o. Nemšová k 31.12.2018 
           Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová 
6.        Súhrnná správa o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení  v zriaďovacej  
           pôsobnosti mesta za rok 2018 
            Predkladá: prednostka úradu           
7.        Návrh VZN mesta Nemšová č. .../2019 ktorým sa mení VZN č. 2/2018 zo dňa 28.02.2018  
           a VZN č. 9/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  
           v základnej škole a o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia  
           v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová 
           Predkladá: prednostka úradu           
8.        Návrh VZN č. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012 o podmienkach predaja  
           výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Nemšová 
           Predkladá: prednostka úradu 
9.        Schválenie zápisu do Kroniky mesta Nemšová za rok 2017         
           Predkladá: Milan Patka, poslanec MsZ Nemšová    
10.      Majetkové záležitosti: 
           10.1 Prenájom pozemku, C KN parcely č. 392, katastrálne územie Kľúčové ......Andrej Vojt     
           10.2 Prenájom  časti pozemku, C KN parcely č. 140/1, katastrálne územie Ľuborča ......Peter  
                   Mutňanský a manželka Zuzana 
           10.3 Obchodná verejná súťaž:  „Prenájom nehnuteľnosti – nebytový priestor v budove Dom  
                   služieb“ 
           10.4 Odpredaj pozemku, C KN parcely č. 2516/55, kat. územie Nemšová......Jozef Kiačik 
           10.5 Žiadosť Andreja Pavlačku o odkúpenie časti C KN parcely č. 2512/15, k.ú. Nemšová  

     10.6 Zrušenie uznesenia č. 420 zo dňa 20.06.2018 a uznesenia č. 449 zo dňa 19.09.2018,  
             týkajúce sa odpredaja pozemku Ing. Stanislavovi Gabrišovi, Trenčianska Závada 

           10.7 Schválenie nájomnej zmluvy medzi mestom Nemšová ako prenajímateľom  



                   a spoločnosťou ALEX N s.r.o. ako nájomcom 
         10.8 Prerokovanie upozornenia prokurátora č. Pd 96/19/3309-3                                       
         Predkladá: JUDr. Tatiana Hamarová 
11.    Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová – informácia  
         o uložení odpadu 
         Predkladá: zástupca primátora mesta              
12.    Diskusia 
13.    Záver   
 
 
   
                               Ján Gabriš   
                                          zástupca primátora 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 
• JUDr. Tatianu Hamarovú 
• kronikárku mesta  

 
 
 
 
 
 
 
 


