
+        V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov, zvolávam 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej, 
ktoré sa uskutoční dňa:   19. decembra  2019  t. j. vo štvrtok o 16.30 hodine do zasadačky 

Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na  poschodí. Program zasadnutia nájdete na 

webovej stránke mesta www.nemsova.sk  
 

P r o g r a m : 

1.        Otvorenie a voľba návrhovej komisie 

2.        a) Kontrola plnenia uznesení 

           b) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2020 

            Predkladá: hlavná kontrolórka mesta 

3.        Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2019  – RO č. 10 

           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku   

4.        Návrh VZN č. .../2019 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: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 

5.        Návrh programového rozpočtu mesta Nemšová na rok 2020 a výhľad na roky 2021 - 

2022 

           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 

           Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Nemšová k programovému rozpočtu mesta 

           Nemšová na r. 2020 

           Predkladá:  hlavná kontrolórka  

6.        Návrh na zmenu rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2019 – RO č. 1 

           Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová 

7.        Návrh programového rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na roky 2020 – 2022 

           Návrh finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2020  

           Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová  

8.        Návrh plánu zasadnutí MsZ Nemšová na rok 2020                                     

           Predkladá: prednostka úradu  

9.        Návrh na zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu mesta Nemšová  

           Predkladá: vedúca odd. výstavby  



10.      Predkupné právo v prospech SR v správe SPF - IBV Pod horou, Kľúčové 

           Predkladá: referentka správy mestského majetku 

11.      Diskusia 

12.      Záver 

+ Katolícka spojená škola sa aktívne zapája do aktivít v rámci projektu „ Deti nepočkajú“ 

ku ktorému si môžete nájsť všetky informácie na www.kvalitneskolstvo.sk . V rámci podpory 

tohto projektu boli žiaci katolíckej spojenej školy nahrávať Vianočné piesne v profesionálnom 

hudobnom štúdiu v Žiline, ktoré budú uvedené v našom i Slovenskom rozhlase počas 

vianočného obdobia. Ďakujú zúčastneným deťom a učiteľom za prípravu a úžasný výkon 

a taktiež zúčastneným rodičom za materiálnu a finančnú podporu. Partnerom školy pri tejto 

akcií bola Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline.  

+ Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať zajtra t.j. 19. decembra v čase od 14.30 do 

15.30 na tržnici pri mestskom  múzeu jablká rôzne odrody.  

+ Detská ambulancia MUDr. Marušincovej oznamuje svojím pacientom, že od 19.12. do 

20.12. a 27.12. 2019 bude čerpať dovolenku. Zastupovať bude MUDr. Zavřel v Hornom Srní.  

+ Občianske združenie Huber Ľuborča Vás pozýva na VI. Predsilvestrovský prechod po 

náučnom chodníku „Spoznaj svoje okolie a históriu „ Nemšová – Ľuborčianska dolina, ktorý 

sa uskutoční dňa 28. decembra so začiatkom o 9. hodine na križovatke za Ľuborčou smer 

Antonstál( prvé stanovište náučného chodníka). Na vašu účasť sa tešia organizátori 

podujatia. Svoje oblečenie a obuv prispôsobte pobytu v prírode.  

+ našla sa kartička poistenca jej majiteľ si ju môže vyzdvihnúť na mestskom úrade počas 

úradných hodín.  

 

 


