
Primátor         V Nemšovej, 25.02.2022 

Mesta Nemšová  Č.j. : 416-1/2022  

 

P O Z V Á N K A 
 V súlade s § 13 ods. 4 písm .a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, zvolávam 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.  

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

Predkladá: primátor mesta 

2. 2.1.  Kontrola plnenie uznesení  

        2.2.  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová za rok 2021  

Predkladá: hlavná kontrolórka mesta  

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) 

Predkladá: prednosta úradu   

4. Návrh VZN č. ..../2022, o držaní psov na území mesta Nemšová 

Predkladá: prednosta úradu  

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 

Predkladá: prednosta úradu  

6. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2022 - RO č. 1/2022  

Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. Majetku 

7. Návrh na vyradenie  nehnuteľného majetku mesta Nemšová v zmysle záverov fyzickej 

inventarizácie majetku 

Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. Majetku   

8. Správa o činnosti DHZ Mesta Nemšová  

Predkladá: veliteľ DHZ Nemšová 

9. Majetkové záležitosti: 

     9.1. Zámer odpredať C KN parcelu č. 3400, k. ú. Nemšová  - DALITRANS s.r.o. 

     9.2. Zámena pozemkov v k. ú. Nemšová medzi mestom Nemšová a Mgr. Zuzanou 

Húdekovou   

     9.3. Odkúpenie budovy so súpisným číslom 372, k. ú. Nemšová  - PP – TEN s.r.o. 

     9.4. Prenájom pozemku v k. ú. Kľúčové – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., 

Banská Štiavnica 

     9.5. Zriadenie vecného bremena – Ing. Pavol Bublavý a manž., k. ú. Nemšová 

(stavebniny Ropspol)     



        Predkladá: referentka odd. finančného a  správy mestského majetku  

10.         Diskusia 

11.         Záver 

 
 
 
 
 JUDr. Miloš Mojto   

     primátor mesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 36. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam:  

 poslancov MsZ Nemšová, hlavnú kontrolórku mesta Nemšová 

 prednostu úradu, vedúcich oddelení, vedúceho VPS, m.p.o. Nemšová  

 referentku odd. finančného a správy ms. majetku 

 


