Primátor mesta
Mesta Nemšová

V Nemšovej, 13.02.2020
Č. j. : 133/2020
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 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa:

20. februára 2020 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine
do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na poschodí.
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

Otvorenie
2. 1 Kontrola plnenia uznesení
2. 2 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová za r. 2019
Predkladá: hlavná kontrolórka mesta
Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2020 – RO č. 1
Predkladá: vedúca oddelenia finančného a správy mestského majetku
Príprava podania žiadosti mesta Nemšová o poskytnutie dotácie na spracovanie
Územnoplánovacej dokumentácie mesta Nemšová v rozsahu: „ Zmeny a doplnky č. 1
k Územnému plánu mesta Nemšová a príloh k žiadosti podľa § 5 ods. 2 zákona
č. 226/2011 Z. z.“
Predkladá: vedúca oddelenia výstavby
Informácia o prevádzke kúpaliska v roku 2019
Predkladá: vedúci prevádzky kúpaliska
Návrh na vymenovanie veliteľov a členov DHZO
Predkladá: poslanec MsZ
Majetkové záležitosti:
7.1 Cyklotrasa Ľuborča – Kľúčové: bezodplatný prevod pozemkov z vlastníctva SR –
SPF a odkúpenie pozemkov neznámych a nezistených vlastníkov,
ktorých zastupuje SPF
7.2 Majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov pod bytovými domami
7.3 Zámena pozemkov: Stanislav Gabriš, k. ú. Tr. Závada – mesto Nemšová, k. ú. Ľuborča
– schválenie spôsobu prevodu ( zámer )
7.4 Prenájom C KN parcely č. 2516/56, 2516/57, 2516/58 k. ú. Nemšová.....Jozef Kiačik
a manželka
Predkladá: referentka správy mestského majetku
Finančné záležitosti
Predkladá: zástupca primátora
Diskusia
Záver
JUDr. Miloš Mojto
primátor mesta

Na 16. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam:
• poslancov MsZ Nemšová, hlavnú kontrolórku mesta Nemšová
• prednostku úradu, vedúcich oddelení, vedúceho VPS, m. p. o. Nemšová
• vedúceho prevádzky kúpaliska

