Obec Nimnica, č. 115, 020 71
Č.j.: OcÚ 322/2019

V Nimnici 10.06.2019

OZNAM
Starosta obce z v o l á v a vo štvrtok 13. júna 2 0 1 9 o 18,00 hod.
zasadnutie obecného
zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu Nimnica s nasledovným programom :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
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13.

14.

15.

16.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Výročná správa obce Nimnica za rok 2018
Schválenie záverečného účtu za rok 2018 a predloţenie stanoviska hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019
Úprava rozpočtu č. 1
Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
v znení neskorších predpisov
Schválenie výšky dotácie pre školské zariadenie CVČ „Včielka“, Športovcov 904, 020 01 Púchov,
v zmysle sumy vypočítanej z výnosu dane pre rok 2019 a nariadenia vlády č. 668/2004 Zb. z.
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
Predloţenie rozpočtu oddrenáţovania rigolu povedľa miestnej komunikácie parc. č. KN C 708/1 k. ú.
Nimnica pánom Petrom Ostrovským - O.P. stav, Dolný Majer 730/13, 018 64 Košeca
Ţiadosť Ing. Miloša Pechu, bytom Nimnica 370, o odkúpenie novovytvorenej parcely č. KN C 208/4
k. ú. Nimnica v rozsahu 175m2 a novovytvorenej parcely č. 708/3 k. ú. Nimnica, ktoré boli vytvorené
geometrickým plánom č. 023/19 zo dňa 3.4.2019 vyhotoveným pánom Ing. Pavlom Riškom
Ţiadosť pani Jany Mikušcovej o rozšírenie príjazdovej cesty parc. KN C č. 723 k. ú. Nimnica
k rodinnému domu č. 121
Ţiadosť Kúpeľov Nimnica a.s. o finančnú dotáciu parkovej výsadby okolia spoločenského domu,
ktorý má slúţiť ako centrum pre kultúrno-spoločenské aktivity, kongresovú turistiku i aktivity pre
širokú verejnosť
Ţiadosť Cirkevnej základnej školy sv. Margity, Nám. slobody č. 562/1,020 01 Púchov o časové
posunutie odchodu autobusu zo zastávky Púchov, ţel. st. do zastávky Nimnica, kúpele zo zastávky
Púchov, Penzión 13:26 hod. – posunúť odchod na 13:45 hod.
Projektová dokumentácia stavby „CVČ“ súp. č. 344 – prístavba, obec Nimnica, k. ú. Nimnica, parc. č.
KN C 29/5, 6, 7.
Schválenie ceny vo veci odkúpenia pozemku parc. KN C č. 163/2 o výmere 172 m2 v kultúre

záhrada v k. ú. Nimnica, vytvorenej z parc. KN E č. 369/12 geometrickým plánom č. 43/2018
zo dňa 11.10. 2018 vyhotoveného Ing. Petrom Liškom, ţiadateľovi Štefanovi Pechovi bytom
Nimnica 61, v zmysle uznesenia OZ Nimnica č. 76/2018 zo dňa 14.12.2019 o zámere odpredať
majetok obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa
17. Rôzne:
 Smernica č. 3/2019 O poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov (vnút. predpis)
 Pasportizácia cintorína obce
 štiepkovač pre obec Nimnica
18. Záver
Ladislav Ďureček
starosta obce Nimnica

