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N á v r h   n a    u z n e s e n i e 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej po prerokovaní 
 
A/ s c h v a ľ u j e  
 
    plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva  Nemšová na rok 2015  v zmysle predloženého 
návrhu                                   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dôvodová správa 

K bodu: Návrh plánu zasadnutí MsZ Nemšová na rok 2015                                     

      V zmysle § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri 
mesiace. Z uvedeného dôvodu predkladáme návrh plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Nemšovej na rok 2015 nasledovne: 
 
Termíny zasadnutí: 
2. zasadnutie MsZ dňa 11. februára 2015        - streda 
3. zasadnutie MsZ dňa 22. apríla 2015             - streda 
4. zasadnutie MsZ dňa 24. júna 2015               - streda 
5. zasadnutie MsZ dňa 16. septembra2015       - streda 
6. zasadnutie MsZ dňa 04. novembra 2015       - streda 
7. zasadnutie MsZ dňa 09. decembra 2015       - streda 
          
Začiatky  rokovaní sú plánované spravidla na 17.00 hod. 
Miesto rokovania: Kultúrne centrum, Ul. SNP č. 1, Nemšová, na 1. poschodí  
Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú verejné.  
 
2. zasadnutie MsZ dňa 11. februára 2015       - streda 
Odporúčané termíny rokovaní  príslušných komisií a výborov v mestských častiach 26.01.- 
30.01.2015 
Pracovná porada  04.02.2015 
Zaslanie materiálov dňa 06.02.2015 
Návrh programu rokovania:       

- Návrh programového rozpočtu mesta Nemšová na roky 2015-2017 
- Návrh programového rozpočtu a finančného plánu VPS m.p.o.  na roky 2015-2017 

 
3. zasadnutie MsZ dňa 22. apríla 2015       - streda 
Odporúčané termíny rokovaní príslušných komisií  a výborov v mestských častiach 07.04.-
14.04.2015 
Pracovná porada  15.04.2015 - streda 
Zaslanie materiálov dňa 17.04.2015 
         Návrh programu rokovania: 
     -      Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 31.03.2015 
     -      Plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 31.03.2015 

-      Záverečný účet Mesta Nemšová za rok 2014 
- Záverečný účet VPS, m. p. o. Nemšová za rok 2014 
- Informácia o stave realizácie projektov z NFP 

 
4. zasadnutie MsZ dňa 24. júna 2015       - streda 
Odporúčané termíny rokovaní príslušných komisií  a výborov v mestských častiach 08.06.-
16.06.2015 
Pracovná porada  17.06.2015 
Zaslanie materiálov dňa 19.06.2015 
        Návrh programu rokovania: 



     -      Správa o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  
             pôsobnosti mesta  za rok 2014 

- Hospodárenie Mestskej pálenice s. r. o. Nemšová za rok 2014 
- Hospodárenie Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára – Váh, s. r. o. Nemšová  za 

rok 2014  
 
5. zasadnutie MsZ dňa 16. septembra 2015       - streda 
Odporúčané termíny rokovaní príslušných komisií  a výborov v mestských častiach 31.08.- 
08.09.2015 
Pracovná porada  09.09.2015 
Zaslanie materiálov dňa 11.09.2015 
       Návrh programu rokovania: 

- Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30.06.2015 
- Plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.06.2015 
- Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za škol. rok 

2014/2015 
- Informácia o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení 

škôl a školských zariadení na škol. rok 2015/2016 
- Informácia o stave realizácie projektov z NFP 

 
6. zasadnutie MsZ dňa 04. novembra 2015       - streda 
Odporúčané termíny rokovaní príslušných komisií  a výborov v mestských častiach 19.10.- 
27.10.2015 
Pracovná porada  28.10.2015 
Zaslanie materiálov dňa 30.10.2015 
        Návrh programu rokovania: 
      -    Zimná údržba na území mesta Nemšová 
      -    Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30.09.2015 
      -    Plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.09.2015 
 
7. zasadnutie MsZ dňa 09. decembra 2015       - streda 
Odporúčané termíny rokovaní  príslušných komisií a výborov v mestských častiach 23.11.- 
01.12.2015 
Pracovná porada  02.12.2015 
Zaslanie materiálov dňa 04.12.2015 
       Návrh programu rokovania: 

- Návrh programového rozpočtu mesta Nemšová na roky 2016-2018 
- Návrh programového rozpočtu a finančného plánu VPS m.p.o.  na roky 2016-2018 

 
      Činnosť mestského zastupiteľstva v r. 2015 bude vychádzať z potrieb mesta  v zmysle 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a v súlade so 
Štatútom mesta Nemšová. Zasadnutia mestského zastupiteľstva sa budú uskutočňovať 
v uvedených dňoch a v prípade aktuálnych potrieb mesta  budú zvolané mimo tohto plánu.  

Vypracoval :   Mgr. Beáta Belková, vedúca správneho odd. 
Dňa 29.01.2015 

 


