Hlásenie 28.02.2022
+
V súlade s § 13 ods. 4 písm .a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, zvoláva primátor mesta 36. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Nemšovej na deň 03.marca 2022 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine do
veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí s nasledovným
programom:
1. Otvorenie
2. 2.1. Kontrola plnenie uznesení
2.2. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová za rok 2021
3. Návrh VZN 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 VZN č. 9/2018 zo 7. novembra 2018, VZN č. 11/2018
zo 27.decembra 2018, VZN č. 1/2019 zo dňa 27. júna 2019, VZN č. 1/2020 zo dňa
1. septembra 2020 a VZN 3/2020 zo dňa 1. januára 2021 ( ďalej len VNZ č. 2/2018)
4. Návrh VZN č. ..../2022, o držaní psov na území mesta Nemšová
5. Návrh VZN č. ..../2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2018 o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Nemšová
6. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2022 - RO č. 1/2022
7. Návrh na vyradenie nehnuteľného majetku mesta Nemšová v zmysle záverov fyzickej
inventarizácie majetku
8. Správa o činnosti DHZ Mesta Nemšová
9. Majetkové záležitosti:
10. Diskusia
11. Záver
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že vývoz papiera z rodinných domov sa
uskutoční dňa 1.3.2022, vývoz opotrebovaného kuchynského oleja dňa 2.3.2022 a vývoz
tetrapakov dňa 3.3.2022.
+
Súkromná podnikateľka p. Benková z Trenčína Vám bude predávať zajtra 1. marca
v čase od 12.00 o 14.30 a vo štvrtok 3. marca v čase od 13.30 do 15.30 na tržnici pri
mestskom múzeu rôzne ovocie a zeleninu.
MUDr. Dráb oznamuje pacientom, že od 7.3. do 12.3. nebude ordinovať. Zastupovať bude
MUDr. Odynak v Trenčianskych Stankovciach.
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