
Primátor                                                                              V Nemšovej, 08.12.2022 

Mesta Nemšová                                                                   Č. j. :  1115/2022 
P O Z V Á N K A 

 

        V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, zvolávam 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 

 

 15. decembra 2022  t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine 

 
do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na  prízemí. 

 

P r o g r a m: 

1. Otvorenie 

2. 2.1 Kontrola plnenia uznesení 

2.2 Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra mesta na 1. polrok 2023 

Predkladá: hlavná kontrolórka mesta Nemšová 

3. Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.9.2022 

Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 

4. Plnenie rozpočtu  a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.9.2022 

Predkladá: referentka VPS, m. p. o. 

5. Programový rozpočet mesta Nemšová na rok 2023 a výhľad na roky 2024 - 2025 

Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 

6. Rozpočet VPS, m. p. o. na rok 2023 a výhľad na roky 2024 - 2025             

Predkladá: referentka VPS, m. p. o.  

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. ... /2022, o doplnení a zmene 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského 

zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová znení VZN  č. 2/2013, VZN č. 1/2015, VZN 

č. 9/2015, VZN č. 5/2016, VZN č. 7/2017, VZN č. 10/2018, VZN č. 5/2019, VZN č. 

2/2020, VZN 4/2020, VZN 2/2021, VZN 4/2021 a VZN 11/2022, ktorým sa určuje výška 

finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy  a dieťa  školského zariadenia, zriadených na území mesta 

Nemšová na rok 2023  

Predkladá: prednosta MsÚ 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. ... /2022, ktorým sa mení VZN 

č. 2/2018 z 28. februára 2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v ZŠ a určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová v znení VZN č. 9/2018, VZN č. 11/2018, 

VZN č. 1/2019, VZN č. 1/2020, VZN č. 3/2020 a VZN č. 4/2022, (ďalej len VZN  

č. 2/2018) 

Predkladá: prednosta MsÚ 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. ... /2022, o doplnení a zmene 

všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 6/2014 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová v znení VZN  

č. 11/2015, VZN č. 2/2016 a VZN 5/2020,  

Predkladá: prednosta MsÚ 

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. ... /2022, ktorým sa mení VZN 

č. 10/2015 o miestnych daniach v znení VZN  č. 6/2018, VZN č. 4/2019, VZN 6/2020 

a 5/2021  

Predkladá: prednosta MsÚ 



11. Návrh - úprava Cenník vstupného do fitness clubu a mestskej športovej haly - Dodatok  

č. 4 k Cenníkom mesta  

Predkladá: prednosta MsÚ 

12. Návrh Náhrada platu primátora mesta za nevyčerpanú dovolenku 

Predkladá: prednosta MsÚ 

13. Voľba hlavného kontrolóra mesta Nemšová 

Predkladá: prednosta MsÚ 

14. Plán zasadnutí MsZ Nemšová na rok 2023 

Predkladá: prednosta MsÚ 

15. Návrh Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb mesta Nemšová na roky 2023 – 2027 

Predkladá: vedúci CSS 

16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. .../2022, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007 Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta 

Nemšová zo dňa 12.12.2007 

Predkladá: poslankyňa MsZ 

17. Majetkové záležitosti: 

17.1 Zmena nájomného – Mobilný hospic sv. Rodiny s.r.o. (MUDr. Monika Cáková) 

            Predkladá: referentka odd. finančného a správy ms. majetku   

18. Delegovanie členov rád školy a školských zariadení  

Predkladá: prednosta MsÚ 

19. Diskusia 

      20. Záver     

 

 

 

                                                                                              JUDr. Miloš Mojto 

           primátor mesta 

 

      

 

 

Na 2. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam: 

 poslancov MsZ Nemšová, hlavnú kontrolórku mesta Nemšová 

 prednostu úradu, vedúcich oddelení, vedúceho VPS, m. p. o. Nemšová 

 vedúceho CSS Nemšová 

 referentku odd. finančného a správy ms. majetku 

 referentku VPS, m. p. o. Nemšová 

 

 

 

 


