
Primátor                                                                               V Nemšovej, 12.09.2013 
Mesta Nemšová                                                                    Č. j. :  1023/2013 
 

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 25. zasadnutie  Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej na deň 
 

 18. septembra  2013  t.j. v stredu o 17.00 hodine 
 
do sály  Kultúrneho domu v Trenčianskej Závade, Ul. Kúty č. 21, Nemšová,  na  prízemí. 
 
P r o g r a m  : 
 
1.        Voľba návrhovej komisie 
            Predkladá : primátor mesta 

2.         Kontrola plnenia uznesení 
           Predkladá: hlavná kontrolórka 
3.        Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.06.2013 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
4.        Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2013 – RO č. 3 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
5.        Plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.06.2013 
           Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová  
6.        Rekonštrukcia detského ihriska na Nive  
           Predkladá: zástupca primátora  
7.        a) informácia o stave realizovaných projektov 
           b) schválenie spolufinancovania projektu: „Cyklotrasa Šidlíkové - Vlárska,  
               Nemšová - II. etapa“        
           Predkladá: projektová manažérka 
8.        a) analýza ekonomického vývoja spoločnosti RVS VV, s r. o. Nemšová minimálne na  
               5 rokov 
           Predkladá: primátor mesta 
           b) oprávnenosť výdavkov uvedených v projekte „Odkanalizovanie mikroregiónu  
               Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ 
              Predkladá: riaditeľ RVS VV, s r. o. Nemšová  
9.        Súhrnná  informácia o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom  
           zabezpečení   škôl  a školských zariadení na školský rok 2013/2014 
           Predkladá: prednostka úradu 
10.      Zriadenie rozpočtovej organizácie mesta: Materská škola, so sídlom Ul. Odbojárov  

    177/8A, 914 41 Nemšová 
           Predkladá: prednostka úradu 
11.      Majetkové záležitosti: 
           a) majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov pod prečerpávacou stanicou v Ľuborči  
           b) odpredaj pozemku ... ul. Janka Palu 
           c) odpredaj pozemku ... parc. KN-C č. 603/22, k. ú. Nemšová 
           d) odpredaj pozemku ... časť parc. KN-C č. 847/4, k. ú. Nemšová 
           e) odpredaj pozemku... parc. KN-C č. 2512/18, k. ú. Nemšová 
           f)  prenájom pozemkov ... ul. Janka Palu 
           g) vecné bremeno ... Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava  



               ( zmena uznesenia č. 139 zo dňa 21.03.2012 )  
           h) vecné bremeno  ... Štefan Koníček  
           i) vecné bremeno  ... Prosňanský Dušan a Prosňanská Jaroslava 
          j) vecné bremeno  ... Ľuboš Švorec 
           k) vecné bremeno  ... Jaroslav Vavro 
           l) zámena pozemkov ... k. ú. Trenčianska Závada 
           m) zámena pozemkov...Ján Koníček 
           n) informatívna správa o žiadosti o dlhodobý prenájom pozemkov vo vlastníctve  
                mesta spoločnosti invest consult, s. r. o., M. R. Štefánika 167/16, Považská Bystrica   
           Predkladá: zástupca primátora 
12 .     Informácia k voľbám do orgánov samosprávnych krajov v r. 2013                         
           Predkladá: vedúca odd. správneho 
13.      Diskusia 
14.      Záver 
 
         Ing. František Bagin 
           primátor mesta 
 
 
 
Na 25. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam: 

• Poslancov MsZ Nemšová 
• Jozefa Húserku, starostu obce Horné Srnie a konateľa RVS VV, s r. o. Nemšová 
• Hlavnú kontrolórku mesta Nemšová 
• Prednostku úradu, Vedúcich oddelení, projektovú manažérku MsÚ Nemšová 
• Vedúceho a ekonómku VPS, m. p. o. Nemšová 
• Manažérku MAS Vršatec 
• Riaditeľa RVS VV s r. o. Nemšová 
• Riaditeľku ZŠ Nemšová 
• Riaditeľku MŠ Nemšová 
• Riaditeľku  ZUŠ Nemšová 
 
 
 

 
 
 

 


