Primátor
Mesta Nemšová

V Nemšovej, 09.05.2012
Č. j. : 516/2012

POZVÁNKA
V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zvolávam 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na
deň

16. mája 2012 t.j. v stredu o 17.00 hodine
do sály Kultúrneho domu v Trenčianskej Závade, Ul. Kúty č. 21, Nemšová, na prízemí.
Program :
1.
a) Voľba návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
Predkladá : primátor mesta
b) Kontrola plnenia uznesení
Predkladá: hlavná kontrolórka
2.
Návrh VZN č. .../2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške
úhrad za sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Nemšová
Predkladá: prednostka úradu
3.
Návrh Zásad nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych vecí
Predkladá: prednostka úradu
4.
Návrh na zmenu Štatútu Centra sociálnych služieb Nemšová
Predkladá: prednostka úradu
5.
Návrh VZN č. .../2012 Zásady nakladania s majetkom mesta Nemšová
Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku
6.
Návrh VZN č. .../2012 o spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku ( odvolaní )
proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení pri výkone samosprávnych
činností
Predkladá: prednostka úradu
7.
Súhrnná správa o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovacej
pôsobnosti mesta za rok 2011
Predkladá: prednostka úradu
8.
Informácia o investičnom zámere ALEX N a odsúhlasenie odstupovej vzdialenosti od
hranice pozemku registra C-KN parcelné číslo 1898/6 v k.ú. Nemšová vo vlastníctve
mesta za Mestskou športovou halou Nemšová.
Predkladá: Ing. Duvač - poslanec a predseda komisie ŽPaV
9.
Majetkové záležitosti:
a) Predkupné právo na pozemok parc. KN-C č. 603/21 orná pôda
o výmere 5 041 m2, k.ú. Nemšová
b) Odpredaj časti pozemku parc. KN-C č. 2490/1 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 5 601 m2, k.ú. Nemšová
c) Odpredaj časti pozemku parc. KN-C č. 139/24 záhrady o výmere 308 m2,
k.ú. Ľuborča
d) Analýza hrobových miest v Nemšovej, vrátane m. č. Ľuborča,
Kľúčové a Trenčianska Závada
Predkladá: zástupca primátora
10.
Informácia predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov mesta Nemšová

11.
12.

Predkladá: Ing. Moravčík – poslanec a predseda komisie pri MsZ / ústne/
Diskusia
Záver

Ing. František Bagin
primátor mesta

Na 14. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam:
• Poslancov MsZ Nemšová
• Hlavnú kontrolórku mesta Nemšová
• Prednostku úradu, Vedúcich oddelení MsÚ Nemšová
• Vedúceho VPS, m. p. o. Nemšová
• Riaditeľku ZŠ Nemšová, riaditeľa ZUŠ Nemšová a riaditeľku MŠ Odbojárov
Nemšová

