
Primátor                                                                               V Nemšovej, 29.10.2013 
Mesta Nemšová                                                                    Č. j. :  1245/2013 
 

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 26. zasadnutie  Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej na deň 
 

 06. novembra  2013  t.j. v stredu o 17.00 hodine 
 

do sály  Kultúrneho centra, Ul. SNP č. 1, 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 30.09.2013 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
4.        Plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.09.2013 
           Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová  
5.        Návrh operačného plánu „ Zimnej údržby komunikácií, chodníkov a verejných  
           priestranstiev na území mesta Nemšová na rok 2013/2014.“  
           Predkladá: vedúci VPS, m. p. o. Nemšová 
6.        Návrh plánu zasadnutí MsZ Nemšová na rok 2014 
           Predkladá: prednostka úradu 
7.        Informácia o možnosti prevádzkovania letného kúpaliska a možnosti rekonštrukcie  
           pre zahájenie sezóny 2014 
           Predkladá: primátor mesta 
8.        Majetkové záležitosti: 
           a) odpredaj pozemku ... ul. Janka Palu - informácia   
           b) odpredaj pozemku ... parc. KN-C č. 771/40, k. ú. Nemšová 
           c) odpredaj pozemku ... parc. KN-C č. 603/22, k. ú. Nemšová  
           d) výstavba chodníka : Nemšová – Lidl SR, v.o.s. 
           e) zámena pozemkov ... Ján Koníček  
           f)  zámena pozemkov ... k. ú. Trenčianska Závada  
           g) zámena pozemkov ... Ing. Jozef Rea   
           h) odpredaj pozemku ... Jaroslav Vavro   
           i)  dočasne prebytočný majetok mesta – prenájom pozemkov : 

         1. Prenájom časti pozemku KN-C č. 771/33, k. ú. Nemšová 
 2. Prenájom časti pozemku KN-C č. 771/23, k. ú. Nemšová 
 3. Prenájom pozemku KN-C č. 1620, k. ú. Ľuborča 

           Predkladá: zástupca primátora 
9.        Informácia o zmene vo financovaní splátok geodetickým spoločnostiam  
           prostredníctvom spoločnosti RVS 
           Predkladá: primátor mesta 
10 .     Stanovenie prísediacich na Okresnom súde v Trenčíne za mesto Nemšová                          
           Predkladá: prednostka úradu 
11.     Finančné záležitosti  
           Predkladá: prednostka úradu 
 
 
 



 
 
 
 
12.      Diskusia 
13.      Záver 
         Ing. František Bagin 
           primátor mesta 
 
 
 
Na 26. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam: 

• Poslancov MsZ Nemšová 
• Hlavnú kontrolórku mesta Nemšová 
• Prednostku úradu, Vedúcich oddelení MsÚ Nemšová 
• Vedúceho a ekonómku VPS, m. p. o. Nemšová 


