
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia finančná, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta 

 

 

        Rozdeľovník 

 

 

Nové Mesto nad Váhom, 16.11.2020 

 

 

 

VEC: Pozvánka 

 
Pozývame všetkých členov finančnej komisie na zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 25.11.2020 (streda) 
o 14,00 hod.  v zasadačke v novej prístavbe budovy MsÚ, č. d. 254.   

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Nakladanie s majetkom mesta – materiál 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/2020          
o dotáciách z rozpočtu mesta – materiál 

4. Účelové určenie dotácií na podporu prioritného športu - materiál 

5. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č. 
9/2016 o miestnych daniach – materiál 

 

6. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č. 
3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy - materiál 

7. Návrh Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom 

č. 1/2006 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – materiál 

8. Návrh Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 8/2018-VZN o určení výšky 
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov 
detí a žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach – materiál 

9. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2020 – 4. zmena 
- materiál  

 
10. Návrh Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2021 – 2023 - materiál  

 

11. Rôzne 

 

12. Záver 

 

 

Účastníci rokovania sú povinní dodržiavať opatrenia ÚVZ  SR, najmä: 

- zasadnutia sa nemôže zúčastniť osoba s akútnym respiračným ochorením ani osoba, ktorej bola nariadená 
karanténa 

- pri vstupe do objektu si každý musí dezinfikovať ruky alkoholovou dezinfekciou  

- v objekte musí každý používať ochranné tvárové rúško 

 

Táto pozvánka je zároveň ospravedlnením na pracovisku v zmysle §136 Zákonníka práce z titulu výkonu 
verejnej funkcie. 



 

 

 

 

 

 

         Ing. Miroslav Trúsik 

              tajomník KFSM 

 

 

 

Rozdeľovník:   a)   členovia KFSM 

b) Ing. Jozef Trstenský , primátor mesta 

c) MUDr. Marián Mora, II. zástupca primátora mesta 

d) Ing. Milan Bača, hlavný kontrolór 

e) Mgr. Tatiana Šusteková, vedúca OPSM 

f) Mgr. Dušan Hevery, vedúci OŠMaTK 

g) Ing. Rastislav Petkanič, vedúci OVRMD 

h) TSM, MsKS, ZpS 


