Obec Nimnica, č. 115, 020 71
Č.j.: OcÚ 266-1/2021

V Nimnici 7.6.2021

OZNAM
Starosta obce z v o l á v a vo štvrtok 10. júna 2 0 2 1 o 18:30 hod. zasadnutie obecného
zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu Nimnica za prísnych
epidemiologických opatrení s nasledovným programom :

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Výročná správa obce Nimnica za rok 2020
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020 a predloţenie stanoviska hlavného kontrolóra
obce k záverečnému účtu
6. Návrh plánu kontrol činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
7. Predloţenie skutočných nákladov obce Nimnica vo veci celoplošného testovania
antigénovými testami
8. Úprava rozpočtu č. 2
9. Schválenie audítora na audit účtovnej závierky obce za rok 2020 - spoločnosti Credit Audit
s.r.o., Bratislava
10. Schválenie VZN č. 2/2021 o niektorých podmienkach drţania psov na území obce Nimnica
11. Schválenie Zmluvy o dielo č. 3/2021 medzi obstarávateľom, obcou Nimnica
a spracovateľom, Ing. arch. Zdenou Brzou, vo veci spracovania územno-plánovacej
dokumentácie: „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce (ÚPN-O) Nimnica“
12. Schválenie mandátnej zmluvy č. 1/2021 medzi mandantom obcou Nimnica a mandatárom
Ing. Martou Slámkovou v predmete obstarávania vypracovania „Zmeny a doplnky č. 1
Územného plánu obce (ÚPN-O) Nimnica“
13. Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena č. 087-I-501-VB/2020 stavby ŢSR,
Modernizácia ţelez. trate Púchov – Povaţská Bystrica pre traťovú rýchlosť do 160km/hod., I.
etapa, stavebného objektu č. SO44.37.10 „Úprava na kanalizácii obce Nimnica“
14. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena č. 004-I-501-VB/2020 medzi zmluvnými
stranami povinného z vecného bremena SR, v mene ktorej koná správca ŠVP Banská
Štiavnica a investorom ŢSR v prospech tretej osoby oprávneného z vecného bremena, Obcou
Nimnica.
15. Ţiadosť Mesta Púchov ako zriaďovateľa centier voľného času o dotáciu pre deti s trvalým
pobytom v obci Nimnica na zabezpečenie záujmového vzdelávania v roku 2021
a dofinancovanie roku 2020 aspoň alikvotnej časti za obdobie január – marec 2020
16. Rôzne
17. Záver
Ladislav Ďureček
starosta obce Nimnica

