Primátor
Mesta Nemšová

V Nemšovej, 18.06.2015
Č. j. : 617/2015

POZVÁNKA
V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zvolávam 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň

24. júna 2015 t. j. v stredu o 17.00 hodine
do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.
Program :
1. a) Voľba návrhovej komisie
Predkladá : primátor mesta
b) Kontrola plnenia uznesení
Predkladá: hlavná kontrolórka
2. Návrh VZN č. .../2015 o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území
mesta Nemšová
Predkladá: prednostka úradu
3. a) Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2014 vrátane stanoviska hlavnej kontrolórky
a správy auditorky
Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku a hlavná kontrolórka
b) Inventarizácia majetku mesta Nemšová k 31.12.2014
Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku
4. Záverečný účet VPS, m. p. o. Nemšová za rok 2014
Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová
5. Inventarizácia majetku VPS, m. p. o. Nemšová k 31.12.2014
Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová
6. Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.03.2015
Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku
7. Plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 31.03.2015
Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 2. polrok 2015
Predkladá: hlavná kontrolórka
9. Návrh VZN č. .../2015 o doplnení a zmene Všeobecného záväzného nariadenia č.
7/2011 v znení doplnenia a zmeny VZN č. 11/2011 a VZN č. 3/2014 a VZN č. 4/2014
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
10. Návrh VZN č. ../2015 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške
úhrad za sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti mesta Nemšová
Predkladá: prednostka úradu
11. Návrh na zmenu Štatútu Centra sociálnych služieb Nemšová a Zriaďovateľskej
listiny Centra sociálnych služieb Nemšová
Predkladá: prednostka úradu

12. Súhrnná správa o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta za rok 2014
Predkladá: prednostka úradu
13. Správa o činnosti a hospodárenie Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára - Váh,
s r. o. Nemšová za r. 2014
Predkladá: riaditeľ RVS VV
14. Hospodárenie Mestskej pálenice s r. o. Nemšová za r. 2014
Predkladá: ekonómka ms. pálenice
15. Majetkové záležitosti:
15.1 Majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov pod bytovými domami
15.2 Žiadosť o prenájom mestského pozemku - parc. KN-C č. 3440, k.ú. Nemšová
15.3 Zriadenie vecného bremena ... Rastislav Fáry
15.4 Zriadenie vecného bremena ... Ján Forgáč
15.5 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov na ul. Janka Palu a na ul. Vážska
15.6 Využitie garáže súp. číslo 1230 v Ľuborči
15.7 Zastupovanie vlastníka poľovných pozemkov – Poľovný revír Kľúčové
15.8 Zámena pozemkov Mesto Nemšová – spoločnosť FINAL BA, s.r.o.
Predkladá: zástupca primátora
16. Informácia o príprave žiadosti o poskytnutie NFP na rekonštrukciu verejného osvetlenia
v meste Nemšová
Predkladá : primátor mesta
17. Zmena v komisii finančnej a správy mestského majetku
Predkladá: prednostka úradu
18. Diskusia
19. Záver

Ing. František Bagin
primátor mesta

Na 5. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam:
• poslancov MsZ Nemšová
• hlavnú kontrolórku mesta Nemšová
• prednostku úradu, vedúcich oddelení MsÚ Nemšová
• vedúceho a ekonómku VPS, m. p. o. Nemšová
• riaditeľa RVS VV s r. o. Nemšová
• konateľov a ekonómku Mestskej pálenice s r. o. Nemšová

