
Primátor                                                                              V Nemšovej, 18.09.2020 

Mesta Nemšová                                                                   Č. j. :  881/2020 
 

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 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej na deň 

 

 24. septembra 2020  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.        Kontrola plnenia uznesení  

           Predkladá: hlavná kontrolórka mesta Nemšová 

3.        Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.06.2020 a monitorovacia správa mesta Nemšová  

           k 30.06.2020 

           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku  

4.        Plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.06.2020 

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

     5.         Návrh VZN Mesta Nemšová č. .../2020 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: prednosta úradu      

6.        Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2020 – RO č. 6 

           Predkladá: vedúca oddelenia finančného a správy mestského majetku 

7.        Revízia knižničného fondu  v Mestskej knižnici Nemšová – knižničné zväzky k 22.01.2020                                                                              

           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku  

8.        Inventarizácia majetku mesta Nemšová k 07.09.2020 – areál a budova NTS, areál  

           a budova TJ Družstevník Vlára Ľuborča, areál a budova TJ Vlára Kľúčové k 07.09.2020       

           Predkladá: zástupca primátora       

9.        Informácia o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre  

           projekt: Vodozádržné opatrenia v meste Nemšová – ZŠ Janka Palu 2, Nemšová;  

           spolufinancovanie 

           Predkladá: prednosta úradu 

10.      Majetkové záležitosti: 

10.1 Prenájom pozemkov v areáli ČOV Nemšová – RVS VV, s.r.o., k. ú. Ľuborča 

           10.2 Zámer odpredať C KN parcelu č. 212/4, k. ú. Trenčianska Závada...... 

                   Radomír Koníček 

           10.3 Zámer odpredať C KN parcelu č. 1441/2, k. ú. Kľúčové......Západoslovenská  

                   distribučná, a.s., Bratislava 

           10.4 Odkúpenie nebytového priestoru v budove požiarnej zbrojnice...Michal Vavruš, 

                   k. ú. Kľúčové 

           10.5 Zriadenie vecného bremena (uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení   

                   vecného bremena)– Jozef Mutňanský, k. ú. Nemšová 

10.6 Zriadenie vecného bremena (uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného  

bremena)– Ing. Pavol Bublavý a manž., k. ú. Nemšová (stavebniny Ropspol) 



10.7Zriadenie vecného bremena (uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

 bremena)– Matúš Štefaničák, k. ú. Ľuborča 

           Predkladá: referentka odd. finančného a správy ms. majetku   

11.      Diskusia 

12.      Záver   

 

 

 

 

   

                                                                                              JUDr. Miloš Mojto 

           primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 22. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam: 

 poslancov MsZ Nemšová, hlavnú kontrolórku mesta Nemšová 

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

 referentku odd. finančného a správy ms. majetku 

 

 

 

 


