
Primátor                                                                              V Nemšovej,  06.12.2012 
Mesta Nemšová                                                                    Č. j. :  1356/2012                                               

 
P O Z V Á N K A 

 
    V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, zvolávam 20. zasadnutie   Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej na 
deň 

 12. decembra  2012  t. j. v stredu o 17.00 hodine 
 

do veľkej sály  Kultúrneho centra Nemšová, Ul. SNP č. 1, na  prízemí. 
P r o g r a m  : 
 
1.     a) Voľba návrhovej komisie 
        Predkladá : primátor mesta 
        b) Kontrola plnenia uznesení   
        Predkladá: hlavná kontrolórka 
2.     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 1. polrok 2013 
        Predkladá: hlavná kontrolórka  
3.     Návrh VZN č. .../2012 mesta Nemšová 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: prednostka úradu 
4.     Návrh VZN č. .../2012 mesta Nemšová o miestnych daniach 
        Predkladá: odb. referentka finančného a správy ms. majetku 
5.     Návrh VZN č. .../2012 mesta Nemšová o miestnom poplatku za komunálne odpady a   
        drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová 
        Predkladá: vedúca finančného a správy ms. majetku 
6.     a) Návrh VZN č. .../2012 mesta Nemšová o doplnení a zmene VZN č. 3/2012 o rozsahu  
        poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v zriaďovacej  
        pôsobnosti mesta Nemšová 
        b) Zriaďovacia listina Centra sociálnych služieb Nemšová  
        Predkladá: prednostka úradu 
7.     Návrh VZN č. .../2012 mesta Nemšová ktorým sa mení VZN č. 15/2006 o prevádzkovaní  
        pohrebísk na území mesta Nemšová 
        Predkladá: vedúci VPS, m. p. o. Nemšová      
8.     a) Návrh programového rozpočtu mesta Nemšová na roky 2013 – 2015 
        Predkladá: primátor mesta, vedúca finančného a správy ms. majetku 
        b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu 
        Predkladá: hlavná kontrolórka  
9.     Návrh programového rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová na roky  
        2013 – 2015 
        Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová       
10.   Majetkové a finančné záležitosti: 
        10.1 Majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov : 

    a) parc. KN-C č. 267/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 246 m2, 
    b) parc. KN-C č. 267/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 190 m2, 
    c) parc. KN-C č. 267/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 184 m2, 

                d) parc. KN-C č. 233/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 179 m2, 



    e) parc. KN-C č. 233/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 180 m2, 
    f) parc. KN-C č. 233/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 183 m2, 

                    k.ú. Nemšová, LV 1, vlastníctvo v 1/1-ine mesto Nemšová. 
        10.2 Odkúpenie pozemku pod Domom služieb súp. č. 167 
        10.3 Odpredaj pozemkov – ul. Osloboditeľov v Nemšovej 
        Predkladá: zástupca primátora 
        10.4 Dodatok č. 1 k Knižničnému a výpožičnému poriadku 
        Predkladá:  prednostka úradu 
        10.5 Zmena uznesenia č. 176/2, zo dňa 20.06.2012 
        Predkladá: vedúca finančného a správy ms. majetku 
11.   Diskusia 
12.   Záver 
 
 
 
        Ing. František Bagin 
           primátor mesta 
 
 
 
 
Na 20. 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 
• Vedúcu CSS Nemšová 
• Riaditeľku ZŠ Nemšová 
• Riaditeľa SKŠ Nemšová  
• Riaditeľku MŠ Nemšová 
• Riaditeľa  ZUŠ Nemšová 
• Riaditeľku CVČ NTS Nemšová 
 


