V Nemšovej, 08.11.2021
Č. j. : 967/2021

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 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň

18. novembra 2021 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine
do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Predkladá: hlavná kontrolórka mesta Nemšová
Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.9.2021
Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku
Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na r. 2021 – RO č. 5/2021
Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku
Plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.9.2021
Plnenie finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.9.2021
Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová
Návrh VZN č. .../2021 o doplnení a zmene VZN č. 8/2012 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 v znení neskorších zmien
a doplnkov, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa
školského zariadenia, zriadených na území mesta Nemšová na rok 2021
Predkladá: prednosta úradu
Návrh VZN č. .../2021, 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 v znení VZN č. 6/2018 a VZN č. 3/2019
Predkladá: prednosta úradu
Návrh Dodatku Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb mesta Nemšová
na roky 2018 – 2022
Predkladá: prednosta úradu
Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 118/21/3309-2 proti VZN Mesta Nemšová
č. 6/2011 o čistote a verejnom poriadku na území mesta Nemšová
Predkladá: prednosta úradu
Majetkové záležitosti:
10.1 Prenájom prístavby budovy so súp. číslom 111 na Mierovom námestí – PD Vlára
Nemšová
10.2 Zámer prenajať nebytové priestory v budove so súp. číslom 111 na Mierovom námestí
v Nemšovej – RozmaTech spol. s r. o.
10.3 Zámer prenajať nebytový priestor v mestskom múzeu – KNŠ Nemšová/Horné Srnie
10.4 Zámer prenajať časť pozemku, C KN parcely č. 77/1, k. ú. Nemšová
– Zmrzlinus, j. s. a.

11.
12.
13.
14.

10.5 Zámer prenajať časť nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia so
súp. číslom 189 – MUDr. Monika Cáková
10.6 Zámer odpredať C KN parcelu č. 246/5, k. ú. Nemšová – ZATIENIME, s r. o.
10.7 Úprava výšky nájomného v budove „NTS“ pre nájomcu Mestský podnik služieb
Nemšová, s r. o.
10.8 Zrušenie uznesení č. 233 zo dňa 14.12.2016 a č. 246 zo dňa 22.02.2017, ktorými bol
schválený prenájom spoločnosti BONO – DEVELOPMENT, s r. o.
10.9 Zrušenie uznesenia č. 445 písm. B zo dňa 17.09.2014, ktorým bolo schválené
nadobudnutie pozemku na ulici Hradná od Slovenského pozemkového fondu
10.10 Zrušenie uznesenia č. 240 zo dňa 14.02.2017, ktorým bol schválený prenájom
pozemkov Slovenskému zväzu ľadového hokeja
Predkladá: referentka odd. finančného a správy ms. majetku
Zmena v orgánoch spoločnosti (Mestský podnik služieb Nemšová s r. o.)
Predkladá: primátor mesta
Informácia o prebiehajúcich a plánovaných projektoch v meste Nemšová
Predkladá: prednosta úradu
Diskusia
Záver

JUDr. Miloš Mojto
primátor mesta

Na 31. 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

