
Primátor                                                                               V Nemšovej, 02.11.2018 
Mesta Nemšová                                                                    Č. j. :  993/2018 

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 42. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej na deň 
 

 07. novembra 2018  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.        Otvorenie 
2.        2. 1 Kontrola plnenia uznesení             
           2. 2 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 1. polrok 2019 
           Predkladá: hlavná kontrolórka mesta Nemšová 
3.        Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30.9.2018 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku                
4.        Plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.09.2018 
           Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová 
5.        Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2018  – RO č. 7 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku                
6.        Výsledky inventarizácie majetku Mesta Nemšová – Centrum sociálnych služieb k 23.10.2018 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku                
7.        Návrh na zmenu Spoločenskej zmluvy v spoločnosti RVS VV s.r.o. a príspevku Mesta  
           Nemšová do kapitálového fondu spoločnosti  
           Predkladá: primátor mesta 
8.        Návrh  VZN č. .../2018, ktorým sa mení VZN č. 2 /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                    
9.        Návrh na zmenu Štatútu Centra sociálnych služieb Nemšová a Zriaďovateľskej listiny Centra 
           sociálnych služieb Nemšová 
           Predkladá: prednostka úradu                    
10.      Schválenie zápisu do Kroniky mesta Nemšová za rok 2016   
           Predkladá: prednostka úradu                    
11.      Majetkové záležitosti:   
           11. 1 Obchodná verejná súťaž:  „Prenájom nehnuteľnosti – nebytový priestor v budove –  
                    Dom služieb“ 

11. 2a)  Obchodná verejná súťaž:  „Prenájom areálu Nemšovského telovýchovného spolku“ 
Predkladá: zástupca primátora 
11. 2b)  Návrh na majetkoprávne vysporiadanie budovy NTS s. č. 506 a stavby tribúny v areáli 
             NTS 
Predkladá: primátor mesta 

             11.3 Odkúpenie pozemkov cyklotrasa Kľúčové - Ľuborča 
Predkladá: zástupca primátora 

12.      Diskusia 
13.      Záver                   Ing. František Bagin 
                         primátor mesta 
Na 42. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam: 

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


