
Primátor                                                                               V Nemšovej, 12.09.2018 
Mesta Nemšová                                                                    Č. j. :  833/2018 

 
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 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej na deň 
 

 19. septembra  2018  t. j. v stredu o 17.00 hodine 
 

do zasadačky Mestského úradu v Nemšovej, ul. Janka Palu 2/3, na  poschodí. 
 
P r o g r a m : 
 
1.        Otvorenie 
2.        Kontrola plnenia uznesení             
           Predkladá: hlavná kontrolórka mesta Nemšová 

    3.        Správa o činnosti  a hospodárenie Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára – Váh s. r.o. 
               Nemšová za rok 2017 
               Predkladá: ekonómka spoločnosti 

4.        Správa o činnosti a hospodárení Mestského podniku služieb, s r. o. Nemšová za rok 2017 
           Predkladá: ekonómka MPS, s r. o. Nemšová 
5.        Návrh VZN č. ../2018 o miestnych daniach 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku                     
6.          Návrh VZN mesta  Nemšová č. .../2018 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie  
           ovzdušia v meste Nemšová, Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 165/18/3309-10 
           proti VZN Mesta  Nemšová č. 3/2017 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie ovzdušia 
           v meste Nemšová  
           Predkladá: prednostka úradu                    
7.        Návrh VZN Mesta Nemšová č. .... /2018, 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 
           Predkladá: prednostka úradu                    
8.        Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.06.2018 a monitorovacia správa mesta Nemšová  
           k 30.06.2018 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku  
9.        Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2018 - RO č. 6 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
10.      Plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.06.2018 
           Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová 
11.      Návrh na zmenu rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2018 – RO č. 1 
           Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová  
12.      Schválenie Programu odpadového hospodárstva mesta Nemšová na roky 2016 -2020  
           Predkladá: prednostka úradu 
13.      Súhrnná informácia o pedagogicko - organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení  
           výchovno–vzdelávacieho procesu školského roka 2018/2019 škôl a školských zariadení  
           v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
           Predkladá: prednostka úradu   
14.      Majetkové záležitosti:   
           14. 1 Odpredaj pozemku, C KN parcely č.   67/1,  katastrálne územie  Trenčianska Závada    

        .....Ing. Stanislav Gabriš     



           14. 2 Odpredaj pozemkov, C KN parcely č. 242/5, 206/4, 155/78, 241/7 kat. územie 
                    Nemšová......Ing. Anton Kučma, PhD.  
           14. 3 Odpredaj pozemkov, C KN parcely č. 2514/16, 2514/17, 2514/18, 2514/19, 2514/20, k.ú.  
                    Nemšová - Mlynský náhon    
           14. 4 Odpredaj pozemku pod stavbou, C KN parcela č. 3822/2 k.ú.  Nemšová.....Jozef Vydrnák  
           14. 5 Odpredaj pozemku pod líniovou vodnou stavbou, C KN p. č. 633/4, 634/6, k.ú. 
                    Nemšová.....RVSVV s.r.o. 
           14. 6 Odpredaj časti pozemku, C KN parcely č. 2488/1 kat. územie Nemšová......Anton Škorčák,  
                    Nová Dubnica 
           14. 7 Zriadenie vecného bremena – pozemky na Moravskej ulici, kat. územie Nemšová 
           14. 8 Zmena  uznesenia č. 377 zo dňa 28.02.2018 
           14. 9 Zrušenie uznesenia č. 370 zo dňa 28.02.2018 
           14. 10 Zrušenie uznesenia č. 372 zo dňa 28.02.2018 a uznesenia č. 392 zo dňa 02.05.2018 
           Predkladá: zástupca primátora 
15.     15. 1. Informácia o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  
                    pre projekt  „Budovanie bezplatných wifi sietí v meste Nemšová“, spolufinancovanie 
          15. 2  Schvaľuje predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu:   
                   „Umiestnenie detských jaslí v budove rehabilitačného strediska Nemšová“ 
           Predkladá: primátor mesta 
16.      Diskusia 
17.      Záver 
 
 
 
   
                               Ing. František Bagin 
                         primátor mesta 
 
 
 
 
Na 41. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam: 

• poslancov MsZ Nemšová, hlavnú kontrolórku mesta Nemšová 
• prednostku úradu, vedúcich oddelení, vedúceho VPS, m. p. o. Nemšová 
• ekonómku, projekt. manažéra a odbor. referenta RVS VV s r. o. Nemšová, ekonómku a vedúcich 

prevádzok MPS, s r. o. Nemšová 
• riaditeľov škôl a školských zariadení  


