Primátor
Mesta Nemšová

V Nemšovej, 11.09.2015
Č. j. : 908-1/2015

POZVÁNKA
V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zvolávam 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň

16. septembra 2015 t. j. v stredu o 17.00 hodine
do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na poschodí.
Program :
1. Voľba návrhovej komisie
Predkladá : primátor mesta
2. Kontrola plnenia uznesení
Predkladá: hlavná kontrolórka
3. a) plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.06.2015 a monitorovacia správa mesta Nemšová
k 30.06.2015
b) návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2015 - RO č. 4
Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku
4. Plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.06.2015
Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová
5. Zmena v komisii sociálno – zdravotnej
Predkladá: prednostka úradu
6. Informácia o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení škôl
a školských zariadení na školský rok 2015/2016
Predkladá: prednostka úradu
7. Informácia o stave realizácie projektov z NFP
Predkladá: primátor mesta
8. Schválenie zápisu do Kroniky mesta Nemšová za rok 2013
Predkladá: prednostka úradu
9. Majetkové záležitosti:
9.1 Vyhlásenie Mestského zastupiteľstva k spôsobu užívania niektorých pozemkov
v k.ú. Kľúčové a k.ú. Nemšová a k prechodu týchto pozemkov do vlastníctva
mesta Nemšová
9.2 Odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/33 na pozemku parc. KN-C
č. 2065/9, k.ú. Trenčín ... Katarína Iris Hanzelová, Trenčín
9.3 Zriadenie vecného bremena ... Lesy SR, š.p.
9.4 Zriadenie vecného bremena ... FINAL BA, s.r.o.
9.5 Zriadenie vecného bremena ... Západoslovenská distribučná, a.s. (Peter Ševčík)
9.6 Zmena uznesenia č. 18 zo dňa 11.02.2015
9.7 Prenájom časti nebytového priestoru č. 4-1 v budove súp. č. 92 , k. ú. Nemšová
9.8 Zámer - prenájom pozemku parc. KN-C č. 2494/8 , k. ú. Nemšová
9.9 Zámer - prenájom časti budovy Kultúrneho domu súp. č. 112 na ul. SNP v Nemšovej
(Kultúrne centrum Nemšová), LV 1, k.ú. Nemšová
Predkladá: zástupca primátora

9.10 Umiestnenie stavby bowlingu v blízkosti pozemku mesta Nemšová
Predkladá: Ing. Dušan Duvač
10. Diskusia
11. Záver

Ing. František Bagin
primátor mesta

Na 8. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam:
• poslancov MsZ Nemšová
• hlavnú kontrolórku mesta Nemšová
• prednostku úradu, vedúcich oddelení MsÚ Nemšová
• vedúceho a ekonómku VPS, m. p. o. Nemšová
• riaditeľov škôl
• vedúceho CSS Nemšová
• kronikárku mesta

