
Primátor                                                                               V Nemšovej, 05.12.2019 

Mesta Nemšová                                                                    Č. j. : 1012/2019 

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 zmien a doplnkov, zvolávam 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej, 

ktoré sa uskutoční dňa:  

 

 19. decembra  2019  t. j. vo štvrtok o 16.30 hodine 

 
do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na  poschodí. 

 

P r o g r a m : 

1.        Otvorenie a voľba návrhovej komisie 

           Predkladá: primátor mesta 

2.        a) Kontrola plnenia uznesení 

           b) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2020 

            Predkladá: hlavná kontrolórka mesta 

3.        Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2019  – RO č. 10 

           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku   

4.        Návrh VZN č. .../2019 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 

           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 

5.        Návrh programového rozpočtu mesta Nemšová na rok 2020 a výhľad na roky 2021 - 2022 

           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 

           Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Nemšová k programovému rozpočtu mesta 

           Nemšová na r. 2020 

           Predkladá:  hlavná kontrolórka  

6.        Návrh na zmenu rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2019 – RO č. 1 

           Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová 

7.        Návrh programového rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na roky 2020 – 2022 

           Návrh finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2020  

           Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová  

8.        Návrh plánu zasadnutí MsZ Nemšová na rok 2020                                     

           Predkladá: prednostka úradu  

9.        Návrh na zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu mesta Nemšová  

           Predkladá: vedúca odd. výstavby  

10.      Predkupné právo v prospech SR v správe SPF - IBV Pod horou, Kľúčové 

           Predkladá: referentka správy mestského majetku 

11.      Diskusia 

12.      Záver 

         JUDr. Miloš Mojto 

           primátor mesta 

 

 
Na 15. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam: 

 poslancov MsZ Nemšová, hlavnú kontrolórku mesta Nemšová, riaditeľov škôl a školských 

zariadení 

 prednostku úradu, vedúcich oddelení, vedúceho a ekonómku VPS, m. p. o. Nemšová 


