
Oznamy zo dňa 18.11.2021 

+ V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, zvoláva primátor mesta JUDr. Miloš Mojto 32. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Nemšovej na deň 18. novembra 2021 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. Kontrola plnenia uznesení Predkladá: hlavná kontrolórka mesta Nemšová  

3. Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.9.2021 Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. 

Majetku 

 4. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na r. 2021 – RO č. 5/2021 Predkladá: vedúca odd. 

finančného a správy ms. majetku  

5. Plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.9.2021 Plnenie finančného plánu VPS, m. p. o. 

Nemšová k 30.9.2021 Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová 

6. Návrh VZN č. .../2021 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 v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým sa určuje výška 

finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa 

materskej školy a na dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Nemšová na rok 2021 

Predkladá: prednosta úradu  

7. Návrh VZN č. .../2021, ktorým sa mení VZN č. 4/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, 

sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Nemšová v znení VZN č. 6/2018 a VZN č. 3/2019 Predkladá: prednosta úradu  

8. Návrh Dodatku Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb mesta Nemšová na roky 2018 – 

2022 Predkladá: prednosta úradu  

9. Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 118/21/3309-2 proti VZN Mesta Nemšová č. 6/2011 o 

čistote a verejnom poriadku na území mesta Nemšová Predkladá: prednosta úradu  

10. Majetkové záležitosti:  

10.1 Prenájom prístavby budovy so súp. číslom 111 na Mierovom námestí – PD Vlára Nemšová  

10.2 Zámer prenajať nebytové priestory v budove so súp. číslom 111 na Mierovom námestí v 

Nemšovej – RozmaTech spol. s r. o.  

10.3 Zámer prenajať nebytový priestor v mestskom múzeu – KNŠ Nemšová/Horné Srnie  

10.4 Zámer prenajať časť pozemku, C KN parcely č. 77/1, k. ú. Nemšová – Zmrzlinus, j. s. a.  

10.5 Zámer prenajať časť nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia so súp. číslom 

189 – MUDr. Monika Cáková  

10.6 Zámer odpredať C KN parcelu č. 246/5, k. ú. Nemšová – ZATIENIME, s r. o.  

10.7 Úprava výšky nájomného v budove „NTS“ pre nájomcu Mestský podnik služieb Nemšová, s r. o. 

10.8 Zrušenie uznesení č. 233 zo dňa 14.12.2016 a č. 246 zo dňa 22.02.2017, ktorými bol schválený 

prenájom spoločnosti BONO – DEVELOPMENT, s r. o.  



10.9 Zrušenie uznesenia č. 445 písm. B zo dňa 17.09.2014, ktorým bolo schválené nadobudnutie 

pozemku na ulici Hradná od Slovenského pozemkového fondu  

10.10 Zrušenie uznesenia č. 240 zo dňa 14.02.2017, ktorým bol schválený prenájom pozemkov 

Slovenskému zväzu ľadového hokeja Predkladá: referentka odd. finančného a správy ms. majetku  

11. Zmena v orgánoch spoločnosti (Mestský podnik služieb Nemšová s r. o.) Predkladá: primátor 

mesta  

12. Informácia o prebiehajúcich a plánovaných projektoch v meste Nemšová Predkladá: prednosta 

úradu  

13. Diskusia  

14. Záver 

+ Milí občania, 

vo štvrtok 25. novembra otvára Kaufland zmodernizovaný obchodný dom v Dubnici nad 

Váhom. Pod jednou strechou nájdete skvelý výber plný čerstvosti, pestrosti a kvality. 

Jednoducho všetko potrebné za skvelé ceny, s ktorými vždy ušetríte. Tešiť sa môžete aj na 

skvelú akciu. Pre prvých 2000 zákazníkov, ktorí v deň otvorenia nakúpia v Kauflande v 

Dubnici nad Váhom nad 30 eur, je pripravená 5-eurová poukážka na ďalší nákup. Zažite 

moderné nakupovanie v Kauflande v Dubnici nad Váhom. 

+           V dňoch od 10.11.2021 do 25.11.2021 bude prebiehať v našom meste odpočet 
zemného plynu povereným pracovníkom spoločnosti SPP – distribúcia a.s. Vchodové dvere 
na bytových domoch budú označené deň vopred s presným časom vykonania odpočtu. 
V prípade, že nebude možné zrealizovať odpočet plynu z dôvodu vašej neprítomnosti, Vám 
odpočtár zanechá lístok s ďalšími informáciami.  

+ Dňa 25.11.2021 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. 
Môžete si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. 
Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse na tržnici pri mestskom múzeu, v čase od 9.00 

do 11.00 hodiny.  

+ VÝZVA.  

Spoločnosť  Západoslovenská  distribučná, a.s., v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. 
o energetike v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov 
nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú 
bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, ktoré 
sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.01.2022. 

Ak v uvedenej lehote nedôjde k okliesneniu stromov a porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony 
Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so zákonom o energetike a vstúpi na dotknuté 
pozemky. 

Ak má vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti záujem o náhradu nákladov na 
odstránenie stromov je povinný túto skutočnosť ohlásiť  spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s. najneskôr do 10.12.2021. 

Ak pri okliesňovaní  drevín, treba  prerušiť dodávku distribúcie elektriny, treba to ohlásiť 
spoločnosti najmenej 25 dní pred plánovaným odstraňovaním a okliesňovaním drevín na 
telefónnom čísle 0850 333 999, alebo mailom : odberatel@zsdis.sk. 



Bližšie informácie z výzvy nájdete na výveske a na webovej stránke mesta. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


