
Primátor mesta                                                                   V Nemšovej, 13.05.2022 

Mesta Nemšová                                                                   Č. j. : 447/2022  
 

P O Z V Á N K A 
 

                V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam 37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  

v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa:  

 

 19. mája  2022  t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine 

 
do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na  prízemí. 

 

P r o g r a m: 

1.        Otvorenie 

2.        Kontrola plnenia uznesení  

           Predkladá: hlavná kontrolórka mesta  

3.        Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.03.2022 

           Predkladá: vedúca oddelenia finančného a správy mestského majetku 

4.        Zmena rozpočtu mesta Nemšová na rok 2022 - RO č. 4 a zľava z nájomného 

           vo výške dotácie poskytnutej MH SR  

           Predkladá: vedúca oddelenia finančného a správy mestského majetku 

5.        Návrh na vyradenie plynového ohrievača vody HEIZER v MsŠH 

           Predkladá: vedúca oddelenia finančného a správy mestského majetku 

6.        Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. .../2022, ktorým sa 

           mení VZN č. 2/2018 z 28. februára 2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie 

           povinnej školskej dochádzky v ZŠ a určení výšky príspevkov pre školy a školské  

           zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová v znení neskorších VZN 

            Predkladá: prednosta úradu 

7.        Návrh všeobecne záväzného nariadenia  Mesta Nemšová č. .../2022, ktorým  sa mení  

           a dopĺňa VZN Mesta Nemšová č. 05/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

           a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území 

           mesta Nemšová v znení neskorších VZN 

           Predkladá: prednosta úradu 

8.        Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. .../2022, o držaní psov na    

           území mesta Nemšová  

           Predkladá: prednosta úradu  

9.        Návrh všeobecne záväzného  nariadenia Mesta  Nemšová č. .../2022,  ktorým sa mení  

           a dopĺňa VZN č. 6/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  na 

           trhových miestach na území mesta Nemšová v znení VZN č. 7/2012 a VZN č. 2/2019 

           (ďalej len „VZN č. 6/2012“) 

           Predkladá: prednosta úradu 

10.      Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. .../2022, o určení názvu  

           ulíc v mestskej časti Kľúčové – IBV Pod horou 

           Predkladá: prednosta úradu 

11.      Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. .../2022, ktorým  sa mení   

           VZN č. 4/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za  sociálne  

           služby,  spôsob jej  určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Nemšová 

           v znení neskorších VZN 

           Predkladá: prednosta úradu 



12.      Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny pre Základnú umeleckú školu Nemšová,  

           Ľuborčianska 2, 914 41 Nemšová 

           Predkladá: prednosta úradu 

13.      Návrh na zmenu názvu štadióna v m. č. Ľuborča 

           Predkladá: zástupca primátora           

14.      Doplnenie „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nemšová  

           2014 – 2020“ 

           Predkladá: prednosta úradu 

15.      Zmena v redakčnej rade Nemšovského spravodajcu                                      

           Predkladá: prednosta úradu       

16.      Schválenie zápisu do kroniky mesta Nemšová za rok 2020 

            Predkladá: zástupca primátora 

17.      Majetkové záležitosti: 

           17.1 Zámer prenajať pozemok, C KN parcelu č. 2 kat. územie Trenčianska Závada –  

                   ANZAP s.r.o. 

           17.2 Zámer prenajať časť pozemku, C KN parcely č. 2516/10 kat. územie Nemšová – 

                    Eva Čorňáková  

           17.3 Zámer a prenájom časti nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia  

       so súp. číslom 189  – Mobilný hospic sv. Rodiny s.r.o.  

           17.4 Prenájom plynárenského zariadenia - SPP – distribúcia, a.s. 

           17.5 Zámer prenajať nebytový priestor v budove so súp. číslom 372, kat. územie 

                   Nemšová - VESTMOND s.r.o.    

           17.6 Odpredaj C KN parcely č. 3400, k.ú. Nemšová  - DALITRANS s.r.o. 

           17.7 Zámer odpredať C KN parcelu č. 2516/56, 2516/57, 2516/58, kat. územie Nemšová  

       - Jozef  Kiačik a manželka 

           17.8 Odkúpenie pozemkov na Mierovom námestí v Nemšovej – Jaroslav Zorňan 

           17.9 Žiadosť o zámenu pozemkov – Štefánia Kvasnicová, katastrálne územie Kľúčové 

           17.10 Zriadenie vecného bremena – Obec Zamarovce, kat. územie Zamarovce   

           17.11 Zriadenie vecného bremena – Tomáš Andel  a manželka, kat. územie Nemšová  

           Predkladá: referentka oddelenia finančného a správy mestského majetku 

18.      Finančné náležitosti 

           Predkladá: prednosta úradu 

19.      Informácia o použití finančných prostriedkov pre utečencov z Ukrajiny 

           Predkladá: primátor mesta 

20.      Diskusia 

21.      Záver   

 

 

                                                                                              JUDr. Miloš Mojto 

           primátor mesta 

 

 

 

 

Na 37. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam: 

 poslancov MsZ Nemšová, hlavnú kontrolórku mesta Nemšová 

 prednostu úradu, vedúcich oddelení, vedúceho VPS, m. p. o. Nemšová 

 


