
Primátor                                                                               V Nemšovej, 17.06.2016 
Mesta Nemšová                                                                    Č. j. :  485-1/2016 
 

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 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej na deň 
 

 28. júna  2016  t. j. v utorok 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 
2.        2. 1 Kontrola plnenia uznesení  
           2. 2 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová na 2. polrok 2016 
           Predkladá: hlavná kontrolórka mesta Nemšová 
3.        Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2015 vrátane stanoviska hlavnej  kontrolórky a správy  
           audítorky 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku a hlavná kontrolórka mesta  
4.        Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.3.2016 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku  
5.        Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016 – RO č. 3 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku  
6.        Záverečný účet VPS, m. p. o. Nemšová za rok 2015 
           Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová 
7.        Plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 31.03.2016 
           Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová 
8.        8.1 Súhrnná správa o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovacej  
                 pôsobnosti mesta za rok 2015 
           8.2 Informácia o podaní žiadosti na predprimárne vzdelávanie ku školskému roku 2016/2017 
           Predkladá: prednostka úradu           
9.        9. 1 Správa o činnosti a hospodárení Mestského podniku služieb, s r. o. Nemšová  
                  za rok 2015 
           9.2 Informácia o príprave otvorenia letného kúpaliska a cenník vstupného na sezónu r. 2016 
           Predkladá: ekonómka MPS, s r. o. Nemšová  
10.      Súborné stanovisko ku konceptu Územného plánu mesta Nemšová - prerokovanie  
           a schválenie 
           Predkladá: vedúca odd. výstavby a územného plánovania 
11.      Návrh VZN č. .../2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými  
           odpadmi na území mesta Nemšová 
           Predkladá: prednostka úradu 
12.      Návrh VZN č. .../2016, ktorým sa dopĺňa VZN č. 6/2014 a VZN č. 11/2015 o miestnom  
           poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová 
           Predkladá: prednostka úradu 
13.      Majetkové záležitosti:   
           13. 1 Prenájom pozemkov, C KN parcely č. 2229/3, 2229/4, k. ú. Nemšová           
           13. 2 Majetkoprávne vyporiadanie pozemkov pod garážami na Ľuborčianskej ulici                             



           13. 3 Zámer previesť pozemok, C KN parcelu č. 604/34, k.ú. Nemšová podľa § 9a ods.1  
                    písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. priamym predajom 
           13. 4 Žiadosť o odkúpenie pozemku, C KN parcely č. 1080/128, k.ú. Nemšová....Karin  
                    Šebíková 
           13. 5 Žiadosť o odkúpenie pozemku, C KN parcely č. 599/70 a časti C KN  parcely č.    
                    599/6,  k. ú. Nemšová....Ing. Branislav Pecháček 
           13. 6 Schválenie prenájmu – Králikov mlyn  
           13. 7 Schválenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže:  „Prenájom nehnuteľnosti –  
                     verejná  lekáreň v Nemšovej 
           13. 8 Žiadosť o odkúpenie pozemku ... Miloš Kolpák 
           13. 9 Žiadosť o odkúpenie pozemkov na ul. SNP ... Anna Lobotková 
           13. 10  Odpredaj pozemkov na ul. Janka Palu v Nemšovej  
           13. 11  Pripravovaná zámena pozemkov medzi Mestom nemšová a členmi Spoločenstva  
                        bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, pozemkové spoločenstvo 
            Predkladá: zástupca primátora 
14.       Stanovisko mesta Nemšová k realizácii projektu: „ Odkanalizovanie mikroregiónu  
            Vlára -Váh a intenzifikácia  ČOV Nemšová “ v zmysle finančnej analýzy a návrhu na    
            prerozdelenie obchodných podielov spoločnosti RVS VV, s r. o. Nemšová  
 Predkladá: primátor mesta  
15.       Diskusia 
16.       Záver 
 
 
 
 
 
        Ing. František Bagin 
           primátor mesta 
 
 
 
 
 
Na 15. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam: 

• poslancov MsZ Nemšová 
• hlavnú kontrolórku mesta Nemšová 
• prednostku úradu, vedúcich oddelení 
• vedúceho a ekonómku VPS, m. p. o. Nemšová 
• konateľa, ekonómku MPS, s r. o. Nemšová  a vedúceho kúpaliska  


