
Primátor                                                                             V Nemšovej,  30.01.2014 
Mesta Nemšová                                                                  Č. j. :  107/2014 

 
 
 

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  28. zasadnutie  Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej na deň 
 

 12. februára  2014  t.j. v stredu o 17.00 hodine 
 

do zasadačky  Kultúrneho centra, Ul. SNP č. 1, Nemšová,  na  poschodí. 
 
P r o g r a m  : 
 
1.        Voľba návrhovej komisie 
            Predkladá : primátor mesta 

2.        Kontrola plnenia uznesení 
           Predkladá: hlavná kontrolórka mesta  
3.        Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová za rok 2013 
           Predkladá: hlavná kontrolórka mesta  
4.        Návrh VZN č.... /2014  o miestnych daniach ako dodatku k VZN č.9/2012  o miestnych   
           daniach v zmysle protestu prokurátora       
           Predkladá :  prednostka úradu 
5.        Informácia o potvrdení druhej časti korekcie  v zmysle následnej finančnej kontroly verejného  
           obstarávania a prijatie dlhodobého úveru z dôvodu korekcie oprávnených výdavkov na  
           projekt Regionálneho centra zhodnocovania BRO v meste Nemšová – návrh na zmenu  
           rozpočtu mesta Nemšová na rok 2014 -  RO č. 1 
           Predkladá: prednostka úradu 
6.        Schválenie zápisu do Kroniky mesta Nemšová za rok 2012                                     
           Predkladá: prednostka úradu  
7.        Informácia k voľbe prezidenta Slovenskej republiky 
           Predkladá: vedúca odd. správneho 
8.        Majetkové záležitosti: 
           a) odpredaj pozemkov ... ul. Janka Palu 
           b) odpredaj pozemku ... časť parc. KN-C č. 2494, k.ú. Nemšová  
           c) odpredaj pozemkov ... časť parc. KN-C č. 2512/8, k.ú. Nemšová                 

     d) výstavba chodníka : Nemšová – Lidl SR, v.o.s. 
     e) zámena pozemkov ... Marián Patka 

           f) prenájom pozemkov ... časť parc. KN-E č. 1896 a 1898, k.ú. Nemšová 
           g) informácie z oblasti majetkovoprávnej : 

  1.   žiadosť o riešenie prístupu k záhradkovej osade za strelnicou  
2. žiadosť o odkúpenie pozemkov pri VPS, m.p.o. 
3. žiadosť o prenájom nebytových priestorov (bývalé zlatníctvo) 
4. prechod majetku (pozemkov) z vlastníctva štátu v správe SPF na mesto Nemšová 

           Predkladá: zástupca primátora 
9.        a) informácia o prácach na prípravu rekonštrukcie kúpaliska Nemšová 
           Predkladá: primátor mesta 
           b) návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Mestský podnik služieb  
               Nemšová, s.r.o., so sídlom Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová, IČO 36 315 109  



           Predkladá: zástupca primátora 
10.      Diskusia 
11.      Záver 
 
 
 
 
 
         Ing. František Bagin 
           primátor mesta 
 
 
 
Na 28. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam: 

• Poslancov MsZ Nemšová 
• Hlavnú kontrolórku mesta Nemšová 
• Prednostku úradu, Vedúcich oddelení MsÚ Nemšová 
• Vedúceho VPS, m. p. o. Nemšová 


