
Oznamy 16.12.2019 

+ Mäsiarstvo Hôrka Trenčianska Teplá pozýva zákazníkov do novootvorenej predajne 

v Bolešove od pondelka  do piatka  od 7.00hod.  do 17. 00 hod. a v sobotu od 6.00 do 11.30. 

hod. Po celý tento týždeň Vás pozývame ochutnať naše výrobky. Tešíme sa na Vás!   

+        V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov, zvolávam 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej, 
ktoré sa uskutoční dňa:  
 
 19. decembra  2019  t. j. vo štvrtok o 16.30 hodine 

 

do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na  poschodí. 

 

P r o g r a m : 

1.        Otvorenie a voľba návrhovej komisie 

           Predkladá: primátor mesta 

2.        a) Kontrola plnenia uznesení 

           b) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2020 

            Predkladá: hlavná kontrolórka mesta 

3.        Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2019  – RO č. 10 

           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku   

4.        Návrh VZN č. .../2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej  

           umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na  

           území mesta Nemšová 

           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 

5.        Návrh programového rozpočtu mesta Nemšová na rok 2020 a výhľad na roky 2021 - 

2022 

           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 

           Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Nemšová k programovému rozpočtu mesta 

           Nemšová na r. 2020 

           Predkladá:  hlavná kontrolórka  

6.        Návrh na zmenu rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2019 – RO č. 1 

           Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová 



7.        Návrh programového rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na roky 2020 – 2022 

           Návrh finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2020  

           Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová  

8.        Návrh plánu zasadnutí MsZ Nemšová na rok 2020                                     

           Predkladá: prednostka úradu  

9.        Návrh na zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu mesta Nemšová  

           Predkladá: vedúca odd. výstavby  

10.      Predkupné právo v prospech SR v správe SPF - IBV Pod horou, Kľúčové 

           Predkladá: referentka správy mestského majetku 

11.      Diskusia 

12.      Záver 

 

 

+ Mestský úrad Nemšová oznamuje občanom, že v utorok 17.12.2019 bude otvorený do 

13:00 hod.  

+ Detská ambulancia MUDr. Zavřela oznamuje svojím pacientom, že v dňoch od 16.12. 

do 18.12.2019 nebude ordinovať. Akútne stavy ošetrí MUDr. Marušincová.  

+ Firma z Čadce Vás pozýva na predajnú akciu, ktorá sa uskutoční v utorok  17.12.2019 

od 10-tej do 17-tej hod v kultúrnom stredisku Ľuborča. Ponúka široký sortiment textilu, obuvi, 

spodnej bielizne, domácich a kuchynských potrieb, bylinné mastičky a iný spotrebný tovar za 

výhodné ceny. 

+ Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať zajtra 17.12. v čase od 12.00 do 14.30 

hodine na trhovisku v Nemšovej jablká a hrušky rôznych odrôd.  

 


