
Primátor                                                                               V Nemšovej, 08.12.2016 
Mesta Nemšová                                                                    Č. j. : 969/2016 
 

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 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej na deň 
 

 14. decembra  2016  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.   Voľba návrhovej komisie 
       Predkladá : primátor mesta 

2.   1. Kontrola plnenia uznesení   
      2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 1. polrok 2017 
      Predkladá: hlavná kontrolórka 
3.   Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016 - RO č. 6 
      Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
4.   Návrh na zmenu rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2016 – RO č. 1 
      Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová 
5.   Návrh programového rozpočtu mesta Nemšová na roky 2017 – 2019 
      Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
      Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Nemšová k programovému rozpočtu mesta 
      Nemšová na r. 2017-2019 
      Predkladá: hlavná kontrolórka 
6.   Návrh programového rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na roky 2017 – 2019 
      Návrh finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2017 
      Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová 
7.   Návrh VZN Mesta  Nemšová č.... /2016 o miestnych daniach o doplnení a zmene     
      VZN č. 10/2015 o miestnych daniach 
      Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
8.   Návrh VZN Mesta  Nemšová č. .../2016 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, ktoré dopĺňa a mení VZN č. 8/2012 
      Predkladá: prednostka úradu     
9.   Finančné zhodnotenie sezóny letného kúpaliska v r. 2016 a výhľad do r. 2017 
      Predkladá: konateľ MPS, s r. o. a vedúci prevádzky letného kúpaliska 
10. Návrh plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva Nemšová na rok 2017   
      Predkladá: prednostka úradu                                   
11. Majetkové záležitosti: 

1. Zámer prenajať pozemok, C KN parcelu č. 1080/128, k.ú.  Nemšová.... ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

2. Zámer prenajať garáže a pozemok v Ľuborči .....BONO-DEVELOPMENT, s.r.o. 
3. Zámer odpredať pozemok, C KN parcelu č. 573/5, k.ú. Trenčianska Závada.... Richard 

Pavlikovský 



4. Zámer odpredať pozemok, C KN parcelu č. 603/34, k.ú. Nemšová.........Pekná záhrada 
spol. s.r.o.  

5. Odkúpenie rodinného domu so súpisným číslom 113 s pozemkom na ulici SNP v 
Nemšovej 

6. Zámena pozemkov medzi Mestom Nemšová a členmi Spoločenstva bývalých 
urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, pozemkové  spoločenstvo 

7. Zriadenie vecného bremena – Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
8. Zmena  uznesenia č. 439 zo dňa 17. 09.2014, Zmena uznesenia č. 446 zo dňa 

17.09.2014, Zmena uznesenia č. 89 zo dňa 16.09.2015    
Predkladá: zástupca primátora 

12. Finančné záležitosti 
      Predkladá: prednostka úradu                                   
13. Voľba hlavného kontrolóra mesta Nemšová 
      Predkladá: prednostka úradu      
14. Diskusia 
15. Záver 
 
 
 
         Ing. František Bagin 
           primátor mesta 
 
 
 
Na 21. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam: 

• poslancov MsZ Nemšová 
• hlavnú kontrolórku mesta Nemšová 
• prednostku úradu, vedúcich oddelení 
• vedúceho a ekonómku VPS, m. p. o. Nemšová 
• riaditeľku MŠ, ul. Odbojárov č. 177/8A, Nemšová 
• riaditeľku ZŠ, ul. J. Palu č. 2, Nemšová 
• riaditeľku ZUŠ, ul. Ľuborčianska č. 2, Nemšová 
• riaditeľa SKŠ, ul. Školská 9,  Nemšová 
• konateľa MPS, s r. o. a vedúceho prevádzky letného kúpaliska 

 
 
 


