Hlásenie 21.09.2022
Primátor mesta Nemšová v súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, zvoláva 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 22.
septembra 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 plnenia uznesení
2. 2 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová na 2. polrok 2022
Predkladá: hlavná kontrolórka mesta Nemšová
3.
Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.6.2022
Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku
4.
Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová - RO č. 8/2022
Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku
5.
Návrh VZN Mesta Nemšová č. .../2022, o doplnení a zmene VZN č. 8/2012 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 znení
VZN č. 2/2013, VZN č. 1/2015, VZN č. 9/2015, VZN č. 5/2016, VZN č. 7/2017, VZN
č. 10/2018, VZN č. 5/2019, VZN č. 2/2020, VZN č. 4/2020, VZN č. 2/2021 a VZN
č. 4/2021, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia, zriadených na území mesta Nemšová na rok 2022
Predkladá: prednosta úradu
6.
Plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.6.2022
Plnenie finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.6.2022
Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová
7.
Návrh na zmenu rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová - RO č.1
Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová
8.
Návrh na udelenie „ Ceny mesta Nemšová“ a „ Ceny primátora mesta Nemšová“
Predkladá: primátor mesta
9.
Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Nemšová
Predkladá: prednosta úradu
10. Majetkové záležitosti:
10.1Zámena
pozemkov
v katastrálnom
území
Nemšová
medzi
mestom
Nemšová, Augustínom Trškom, Martou Krchňávkovou a Renátou Gugovou
10. 2 Zámer prenajať C KN parcelu č. 261/23, k.ú. Nemšová – Stanislav Geršl a manželka
10. 3 Zámer prenajať C KN parcelu č. 2516/50, k.ú. Nemšová – Ing. Denisa Pichová Veľká
10. 4 Zámer odpredať C KN parcelu č. 2512/30, 2488/4, k.ú. Nemšová – Tomáš Andel
a manželka
10. 5 Zámer odpredať C KN parcelu č. 2512/27, 2488/5, k.ú. Nemšová – Miroslav Antala
a manželka
10. 6 Zámer zameniť pozemky v katastrálnom území Kľúčové medzi mestom Nemšová
a Štefániou Kvasnicovou
10. 7 Zriadenie vecného bremena v prospech Základná škola Nemšová, Spojená katolícka
školy, Nemšová – projekt Obnova športového areálu pri ZŠ v meste Nemšová
10. 8 Založenie obchodnej spoločnosti Mestský podnik energetiky Nemšová, s.r.o.
Predkladá: referentka odd. finančného a správy ms. majetku
11. Diskusia
12. Záver
+
Výbor Dobrovoľného hasičského zboru v Kľúčovom Vás srdečne pozýva na oslavy 90. výročia
založenia zboru, ktoré sa uskutoční v sobotu 24.09.2022. Ďakovná svätá omša začne o 14,00 hod.

v kaplnke sv. Anny a následne sa v priestore za hasičskou zbrojnicou uskutoční slávnostné odovzdanie
hodností a vyznamenaní pre členov DHZ. Pre deti je pripravený zaujímavý program a statické ukážky
hasičskej techniky.
+ Vážení spoluobčania,
Slovenská agentúra životného prostredia v rámci plánu obnovy poskytuje príspevok na obnovu rodinných
domov.
Príspevok môžete použiť na zateplenie domu, strechy, výmenu okien a iné opatrenia. Najbližšia
regionálna kancelária, kde vám odborne poradia je v Trenčíne v obchodnom centre Masaryčky na ulici
Legionárska 7158 pri vojenskej nemocnici. Viac informácií sa dozviete na webstránke
www.obnovdom.sk alebo telefonicky na bezplatnej Zelenej linke 0800 144 440
+
Vážení občania, od plynofikácie ubehlo 20 rokov a 90% obyvateľov nemá vykonanú revíziu
vonkajších rozvodov plynu, od hlavného uzáveru, po všetky plynové spotrebiče. Každý majiteľ domu, by
mal udržiavať plynové rozvody v dobrom technickom stave. Na základe toho, vás dnes a v najbližších
dňoch, budú osobne a telefonicky kontaktovať pracovníci Revíznej spoločnosti Slovensko, u ktorých si
môžete objednať revízie plynových rozvodov až po spotrebiče.
+
Mesto Nemšová Vás všetkých pozýva na výlet spojený s turistikou cez trasu VRŠATEC
- SIDÓNIA, ktorý bol z dôvodu nepriaznivého počasia preložený na sobotu 08.10.2022 Cesta na Vršatec
zabezpečená. Je potrebné, aby sa záujemcovia nanovo prihlásili prostredníctvom: Emailu:
evidencia@nemsova.sk , na čísle telefónu:0918876668 alebo osobne na mestskom úrade.
+
Žiadame občanov o označenie domácností a poštových schránok z dôvodu doručovania oznámení
k blížiacim sa voľbám 2022.

