V Nemšovej, 17. júna 2021
Č. j. : 535/2021

Primátor
Mesta Nemšová
POZVÁNKA

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zvolávam 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň

24. júna 2021 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine
do sály Kultúrneho domu v Trenčianskej Závade, ul. Kúty 21, Nemšová, na prízemí.
P r o g r a m:
1.
Otvorenie
2.
2.1 Kontrola plnenia uznesení
2.2 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová na 2. polrok 2021
Predkladá: hlavná kontrolórka mesta Nemšová
3.
Záverečný účet a hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu mesta Nemšová za
rok 2020 vrátane stanoviska hlavnej kontrolórky a správy audítorky
Predkladá: vedúca odd. finančného a správy mestského majetku; hlavná kontrolórka
4.
4.1 Záverečný účet VPS, m. p. o. Nemšová za rok 2020
4.2 Výsledky inventarizácie majetku VPS, m. p. o. Nemšová k 31.12.2020
Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová
5.
Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2021 – RO č. 2
Predkladá: prednosta úradu
6.
Návrh na vyradenie opotrebovaného a nefunkčného hmotného majetku v Kultúrnom
centre Nemšová
Predkladá: vedúca oddelenia finančného a správy mestského majetku
7.
Schválenie zápisu do Kroniky mesta Nemšová za rok 2019
Predkladá: zástupca primátora mesta
8.
Zmena v komisii finančnej a správy mestského majetku
Predkladá: prednosta úradu
9.
Majetkové záležitosti:
9.1 Zámer a odpredaj pozemkov v lokalite IBV Pod horou Kľúčové –
2. kolo
9.2 Zámer prenajať pozemky, C KN parcely č. 1619/1, 1619/2 kat. územie Kľúčové –
Monika Mojžišová
9.3 Odpredaj pozemku, C KN parcely č. 310/2, kat. územie Kľúčové – Ing. Drahomír
Široký a manželka
9.4 Prevod E KN parcely č. 2 kat. územie Nemšová – Rímskokatolícka cirkev farnosť
Nemšová
9.5 Odpredaj nebytových priestorov v budove zdravotníckeho zariadenia so súp. číslom
188, kat. územie Nemšová – ENT CENTRUM, s.r.o., Nemšová
9.6 Zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
(investor: REALLINE, s.r.o.)
9.7 Informácia o správe vybraného majetku mesta Nemšová
Predkladá: referentka odd. finančného a správy ms. majetku; primátor mesta
10.
Diskusia
11.
Záver
JUDr. Miloš Mojto
primátor mesta

Na 29. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam:
 poslancov MsZ Nemšová, hlavnú kontrolórku mesta Nemšová
 prednostu úradu, vedúcich oddelení, vedúceho a ekonómku VPS, m. p. o. Nemšová
 referentku odd. finančného a správy ms. majetku
 kronikárku mesta

