
 
Správy MsR zo dňa 18.5.2020 
 
                V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  
v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa:  
 

 21. mája  2020  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 31.03.2020 
           Predkladá: vedúca oddelenia finančného a správy mestského majetku 
4.        Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2020 – RO č. 3 
           Predkladá: vedúca oddelenia finančného a správy mestského majetku 
5.        Plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 31.03.2020 
           Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová 
6.        Majetkové záležitosti: 
           6.1 Zámer odpredať C KN parcelu č. 11/17, kat. územie Kľúčové – Ing. Breznická 
           6.2 Zámer odpredať (prenajať) C KN parcelu č. 599/22, kat. územie Nemšová –  
                 Nikola Karaus 

     6.3 Predĺženie výpožičky – OZ Peregrín  
           6.4 zriadenie vecného bremena – Pavol Kudlík a manž., Juraj Beňo a manž., kat. územie 
                 Kľúčové 
           6.5 Zriadenie vecného bremena – RVS VV, s r. o., kat. územie Ľuborča, Nemšová 
           Predkladá: referentka oddelenia finančného a správy mestského majetku 
7.        Zmena v orgánoch spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.    
           Predkladá: primátor mesta 
8.        Diskusia 
9.        Záver   
    
        
+             Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že PET fľaše sa budú vyvážať nasledovne: 
Nemšová a Trenčianska Závada v stredu 20.mája a v Kľúčovom a  Ľuborči vo štvrtok 
21.mája.  
 
+      Pestovateľ z Veselého Vám bude zajtra t.j. 19.5.2020  od 11.00 do 13 hodiny a vo     
          štvrtok  v čase od 13 do 15  hodiny na tržnici pri mestskom múzeu jablká.  
 
+ Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy Nemšová, organizačná zložka 
Materská škola sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová oznamuje rodičom detí, že od 
30.04.2020 do 31.05.2020 prebieha zápis detí do Materskej školy sv. Gabriela, 
Školská 9, Nemšová  pre školský rok 2020/2021. 



Elektronickú prihlášku môžete vyplniť priamo na stránke Katolíckej spojenej 
školy Nemšová  do 31.05.2020 , prípadne nás kontaktujte telefonicky na čísle 
032/6598331. 
 
 


