V Nemšovej, 09.12.2020
Č. j. : 1158/2020

Primátor
Mesta Nemšová
POZVÁNKA

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, zvolávam 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej,
ktoré sa uskutoční dňa:

16. decembra 2020 t. j. v stredu o 16.30 hodine
do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.
Program:
1.
Otvorenie a voľba návrhovej komisie
Predkladá: primátor mesta
2.
a) Kontrola plnenia uznesení
b) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2021
Predkladá: hlavná kontrolórka mesta
3.
Návrh VZN č. .../2020 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: prednosta úradu
4.
Návrh VZN 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
5.
Návrh VZN č. ....../2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Nemšová, ktorým sa dopĺňa VZN č. 6/2014 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová v znení VZN
č. 11/2015 a VZN č. 2/2016
Predkladá: prednosta úradu
6.
Návrh VZN č. .../2020 o miestnych daniach o doplnení a zmene VZN č. 10/2015
o miestnych daniach v znení VZN č. 6/2018 a VZN č. 4/2019
Predkladá: prednosta úradu
7.
Návrh programového rozpočtu mesta Nemšová na rok 2021 a výhľad na roky 2022 - 2023
Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku
Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Nemšová k programovému rozpočtu mesta
Nemšová na r. 2021
Predkladá: hlavná kontrolórka mesta
8.
Návrh programového rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na roky 2021 – 2023
Návrh finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2021
Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová
9.
Návrh plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva Nemšová na rok 2021
Predkladá: prednosta úradu
10. Predĺženie platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Nemšová na obdobie 2014-2020
Predkladá: prednosta úradu
11. Majetkové záležitosti:
11.1 Prenájom nebytového priestoru v mestskom múzeu – KNŠ Nemšová/Horné Srnie

12.

11.2 Prenájom C KN parc. č. 3812, k. ú. Nemšová - PP-TEN s.r.o.
11.3 Zámer a prenájom nebytových priestorov v kultúrnom dome v Nemšovej – catering
servis s.r.o., Nemšová
11.4 Odpredaj C KN parcely č. 1683/5, k. ú. Nemšová - Rutiba s.r.o.
11.5 Zámer prenajať časť C KN parcely č. 146/16, k. ú. Ľuborča a č. 4429, k. ú.
Nemšová – obč. združenie HUBERT Ľuborča
11.6 Uzatvorenie nájomných zmlúv so Spoločenstvom bývalých urbárnikov
a lesomajiteľov Nemšová, poz. spoločenstvo
11.7 Zmena uznesenia č. 189 zo dňa 25. 06. 2020 a uznesenia č. 218 zo dňa 24. 09. 2020
Predkladá: referentka odd. finančného a správy mestského majetku
Záver

JUDr. Miloš Mojto
primátor mesta

Na 24. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam:
 poslancov MsZ Nemšová, hlavnú kontrolórku mesta Nemšová, riaditeľov škôl a školských
zariadení
 prednostu úradu, vedúcich oddelení, vedúceho a ekonómku VPS, m. p. o. Nemšová
 referentku odd. finančného a správy ms. majetku

