Primátor
Mesta Nemšová

V Nemšovej, 04.12.2013
Č. j. : 1410/2013

POZVÁNKA
V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zvolávam 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň

11. decembra 2013 t.j. v stredu o 17.00 hodine
do sály Kultúrneho centra, Ul. SNP č. 1, Nemšová, na prízemí.
Program :
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

Voľba návrhovej komisie
Predkladá : primátor mesta
a) kontrola plnenia uznesení
b) žiadosť o udelenie súhlasu s vykonávaním podnikateľskej činnosti
Predkladá: hlavná kontrolórka mesta
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 1. polrok 2014
Predkladá: hlavná kontrolórka mesta
4.1. Informácia o stave právnych vzťahov k nájomcovi kúpaliska a stave
súvisiacich pohľadávok a záväzkov
Predkladá : primátor mesta a právny zástupca mesta Nemšová
4.2. Zmena obchodného mena a rozšírenia predmetu činnosti Mestskej pálenice, s.r.o.
Predkladá : primátor mesta Nemšová a právny zástupca spoločnosti
Zvýšenie základného imania mesta Nemšová v spoločnosti Regionálna vodárenská
spoločnosť Vlára Váh, s r. o. Nemšová
Predkladá: primátor mesta
Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2013 - RO č. 4
Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku
Návrh na zmenu rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2013 – RO č. 2
Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová
a) návrh programového rozpočtu mesta Nemšová na rok 2014 a výhľad na roky 2015 - 2016
Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku
b) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu mesta
Predkladá: hlavná kontrolórka mesta
Návrh programového rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na roky 2014 – 2016 a návrh
finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2014
Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová
Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 268/13 – 8 proti VZN Mesta Nemšová č. 9/2012
o miestnych daniach
Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku
Návrh VZN č. .../2013 o 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
Majetkové záležitosti:
a) odpredaj pozemkov ... parc. KN-C č. 2351/2 a KN-C č.2351/3, k.ú. Ľuborča
b) odpredaj pozemku ... parc. KN-C č. 261/24, k.ú. Nemšová
c) nájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska na ul. Odbojárov,
súp. č. 188
d) prenájom mestských pozemkov na poľnohospodárske účely v k.ú. Nemšová, Ľuborča
a Kľúčové

13.
14.

e) vecné bremeno ... Daniel Pavlačka, Trenčianska Závada
f) vecné bremeno ... catering servis s.r.o., Jozefa Lacu 1539/27, Nemšová
g) zverenie majetku mesta do správy Materskej školy, ul. Odbojárov 177/8A, Nemšová
h) vyhlásenie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej v súvislosti s rozšírením cintorína
v mestskej časti Kľúčové
i) zámena pozemkov ... Ing. Jozef Rea
Diskusia
Záver

Ing. František Bagin
primátor mesta

Na 27. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam:
• Poslancov MsZ Nemšová
• Právnych zástupcov
• Hlavnú kontrolórku mesta Nemšová
• Prednostku úradu, Vedúcich oddelení MsÚ Nemšová
• Vedúceho a ekonómku VPS, m. p. o. Nemšová
• Riaditeľa spoločnosti RVS VV s r.o.
• Riaditeľov škôl a školských zariadení

