Primátor
Mesta Nemšová

V Nemšovej, 16.04.2014
Č. j. : 397/2014

POZVÁNKA

V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zvolávam 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň

23. apríla 2014 t.j. v stredu o 17.00 hodine
do zasadačky Kultúrneho centra, Ul. SNP č. 1, Nemšová, na poschodí.
Program :
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Voľba návrhovej komisie
Predkladá : primátor mesta
Kontrola plnenia uznesení
Predkladá: hlavná kontrolórka mesta
Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2014 - RO č. 3
Predkladá : vedúca odd. finančného a správy ms. majetku
Realizované projekty:
a) informácia o stave realizovaných projektov
b) schválenie spolufinancovania projektu: „Letecká bitka na česko-slovenskom pohraniční
z 29. augusta 1944“
Predkladá: projektová manažérka
Letné kúpalisko:
a) informácia o prácach spojených s prípravou realizácie zámeru rekonštrukcie areálu
vonkajšieho kúpaliska Nemšová
b) predpokladané náklady na sezónnu prevádzku letného kúpaliska
Predkladá: primátor mesta
Návrh VZN č. .../2014 o zmene a doplnení VZN č. 10/2012 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová
Predkladá : prednostka úradu
Návrh VZN č. ... /2014 Mesta Nemšová o doplnení a zmene Všeobecného záväzného
nariadenia č. 7/2011 v znení doplnenia a zmeny VZN č. 11/2011 o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na
základnej umeleckej škole
Predkladá : prednostka úradu
Návrh VZN č.... /2014 o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území mesta Nemšová
Predkladá : prednostka úradu
Návrh VZN č.... /2014 o zmene VZN č. 1/2013 o držaní psov na území mesta Nemšová
Predkladá : prednostka úradu
Majetkové záležitosti:
a) vecné bremeno ... Emanuel Mazán - PEKÁREŇ-SÉZAM, 914 42 Horné Srnie,
Zákostolie č.763, IČO 37667807

11.
12.
13.
14.

b) vecné bremeno ... JFK SERVIS, s.r.o., Za Soľnou 1087/8, 914 41 Nemšová, IČO
46427155
c) prenájom nebytového priestoru ... Kultúrny dom v Trenčianskej Závade
d) zámena pozemkov ... parc. KN-C č. 1898/275 (Maroš Patka ) za parc. KN-C č. 847/19
(Mesto Nemšová)
e) zámena pozemkov ... garáže Uličky 1
f) zámena pozemkov ... garáže Uličky 2
g) odpredaj pozemkov ... parc. KN-C č. 216/3, k.ú. Trenčianska Závada (Pavol Tomov
s manželkou)
h) odpredaj pozemku ... časť parc. KN-C č. 2490/1, k.ú. Nemšová (Mgr. Jozef Tupý
s manželkou)
i) odpredaj pozemkov ... parc. KN-C č. 1618/1 a 1618/2, k.ú. Kľúčové (Jozef Hál
s manželkou)
j) odpredaj pozemkov ... parc. KN-C č. 1619/1 a 1619/2, k.ú. Kľúčové (Ing. Eva Mojžišová)
k) odpredaj pozemkov ... parc. KN-C č. 1617/1, 1617/2 a 1617/3, k.ú. Kľúčové (Augustín
Zúbek s manželkou)
l) prevod majetku Mesta Nemšová - pozemok parc. KN-C č. 183 trvalé trávne porasty
o výmere 589 m2, k.ú. Trenčianska Závada formou verejnej obchodnej súťaže
m) informácie z oblasti majetkovoprávnej :
1. prenájom nebytových priestorov (bývalé zlatníctvo)
2. majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov- skládka Volovce
3. prenájom časti pozemku KN-C č. 603/1, k. ú. Nemšová
4. prenájom časti pozemku KN-C č. 599/6, k. ú. Nemšová
Predkladá: zástupca primátora
Informácia o zriadení chránenej dielne a o zmene organizačného poriadku
Predkladá: prednostka úradu
Informácia k voľbám do Európskeho parlamentu
Predkladá: vedúca odd. správneho
Diskusia
Záver

Ing. František Bagin
primátor mesta

Na 29. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam:
• Poslancov MsZ Nemšová
• Hlavnú kontrolórku mesta Nemšová
• Prednostku úradu, Vedúcich oddelení MsÚ Nemšová
• Vedúceho VPS, m. p. o. Nemšová
• Riaditeľov škôl a školských zariadení

