
Primátor                                                                               V Nemšovej, 07.11.2019 

Mesta Nemšová                                                                    Č. j. : 941/2019 

 

P O Z V Á N K A 
 

        V súlade s § 12 odst. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v 

Nemšovej na deň 

 

 21. novembra 2019  t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine 

 
do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na  poschodí. 

 

P r o g r a m : 

 

1.        Otvorenie a voľba návrhovej komisie 

            Predkladá: primátor mesta         

2.        Kontrola plnenia uznesení 

           Predkladá: hlavná kontrolórka mesta  

3.        a) Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MsZ, doplnenie sobášiacich  

               a vykonávajúcich občianske obrady 

           Predkladá: primátor mesta          

           b) Zmeny v Mestskom výbore Trenčianska Závada 

           Predkladá: poslanec MsZ          

4.        Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský rok  

           2018/2019 

           Predkladá: prednostka úradu             

5.        Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.09.2019 

           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku                

6.        Plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.09.2019 

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

7.        Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2019  – RO č. 9 

           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku                

8.        Zimná údržba na území mesta Nemšová 

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

9.        Rozhodnutie o právach a povinnostiach mesta Nemšová v združení PO „ Biomasa“ po  

           jej plánovanej transformácii 

           Predkladá: primátor mesta          

10.      Návrh VZN č. .../2019,   ktorým sa mení VZN č. 4/2018 o rozsahu poskytovania  

           sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej určenia a platenia  

           v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová v znení VZN č. 8/2018 

           Predkladá: vedúci CSS 

11.      Návrh VZN č. .../2019 o miestnych daniach 

           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku                

12.      Návrh na obstaranie zmien a doplnkov ÚP mesta Nemšová na základe podnetov  

           fyzických a právnických osôb 

           Predkladá: vedúca odd. výstavby 

13.      Informácia o aktuálnom stave v RVS VV, s r. o. Nemšová 

           Predkladá: primátor mesta          



14.      Majetkové záležitosti: 

           14.1 Zámer prenajať  časť pozemku, C KN parcely č. 140/1, k. ú.  Ľuborča ...... 

                   Peter Mutňanský a manželka Zuzana                       

14.2 Zámer prenajať  časť pozemkov C KN parcely č. 139/24, 140/1, k. ú.   

Ľuborča......Mgr. Anton Koštial a manželka Mgr. Helena  

14.3 Zámer prenajať  časť pozemku, C KN parcely č. 140/1, katastrálne územie     

Ľuborča......Mgr. Hromníková  

    14. 4 Odkúpenie pozemku pod miestnou komunikáciou, E KN parcely č. 989/2,  

            k.ú. Nemšová  

           14.5 Zámer odpredať časť pozemku, C KN parcely č. 1683/1, k. ú. Nemšová......Rutiba,    

                   s.r.o.,  Nová Nemšová  

14.6 Odpredaj C KN parcely č. 2516/56, 2516/58 a zámer odpredať C KN parcelu        

 č. 2516/57, k. ú. Nemšová......Jozef  Kiačik a manželka 

           14.7 Žiadosť o prenájom/odkúpenie nebytových priestorov – ENT CENTRUM, s.r.o.,  

        Nemšová 

           Predkladá:  referentka správy mestského majetku 

15.      Diskusia 

16.      Záver 

 

 

 

         JUDr. Miloš Mojto 

           primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na 14. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam: 

 poslancov MsZ Nemšová, hlavnú kontrolórku mesta Nemšová 

 vedúcich oddelení, vedúceho VPS, m. p. o. Nemšová 

 riaditeľov škôl a školských zariadení 

 


