Hlásenie 19.09.2022
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
+
Lacove chrobáky"- prenesenú výstavu detských výtvarných prác z parku Jozefa Lacu v Ľuborči, si
môžete pozrieť do konca októbra v Králikovom mlyne v čase otváracích hodín, teda vo štvrtok a v sobotu

od 14:00 do17:00hod.Výstavu zorganizovalo OZ Hravé hlavy pri príležitosti 150. výročia narodenia
nášho významného rodáka entomológa a botanika Jozefa Lacu.
+ Klub Nordic walking Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom Vás srdečne
pozývajú na ukážku nordic walkingu, ktorá sa uskutoční dňa 20.09.2022 o 17:00 pri futbalovom štadióne
NTS. Príďte sa zoznámiť s chôdzou s paličkami, športom ktorý je vhodný pre každého. Prineste si so
sebou športové oblečenie a dobrú náladu.

