
Oznamy mestského rozhlasu zo dňa 16.11.2022 

 

 

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

neskorších predpisov, zvoláva primátor mesta Nemšová, JUDr. Miloš Mojto 41. zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 

 

 16. novembra 2022  t. j. dnes 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.        1.1 Otvorenie 

     1.2 Kontrola plnenia uznesení 

     Predkladá: hlavná kontrolórka mesta Nemšová 

2.         Použitie prostriedkov rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu majetku mesta  

           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 

3.        Zmena rozpočtu mesta Nemšová na rok 2022 - RO č. 11/2022 

           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku  

4.        Návrh na odpis pohľadávok mesta Nemšová pri ukončení exekučného konania 

           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 

5.         Návrh na vyradenie projektových dokumentácií z účtu 042 ako zmarené investície 

           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku  

6.        Majetkové záležitosti: 

     6.1 Prenájom C KN parcely č. 261/23, k. ú. Nemšová – Stanislav Geršl a manželka 

           6.2 Prenájom C KN parcely č. 2516/50, k. ú. Nemšová – Ing. Denisa Pichová Veľká 

6.3 Odpredaj C KN parcely č. 2512/30, 2488/4, k. ú. Nemšová – Tomáš Andel  

       a manželka 

           6.4  Odpredaj C KN parcely č. 2512/27, 2488/5, k.ú. Nemšová – Miroslav Antala  

 a manželka 

           6.5 Zámena pozemkov v katastrálnom území Kľúčové medzi mestom Nemšová      

                   a Štefániou Kvasnicovou 

6.6  Zámer a prenájom lesných pozemkov v k. ú. Tr. Závada a Kľúčové – Lesy SR, š. p. 

6.7  Zámer a výpožička priestorov v mestskom múzeu a kultúrnom dome – ZUŠ 

Nemšová 

6.8  Zámer a prenájom vodohospodárskeho majetku mesta Nemšová spoločnosti RVS 

VV,  

    s r. o. 

6.9  Odkúpenie exteriérového fitnes na ul. SNP v Nemšovej – MAS Vršatec 

6.10 Zmena uznesenia č. 284 zo dňa 25.02.2021 (zriadenie vecného bremena v prospech  

  TSK týkajúce sa cyklotrasy v úseku Nemšová Trenčín) 

           6.11 Zmena uznesenia č. 172 zo dňa 21.05.2020 (vecné bremeno na pozemky  

                   v katastrálnom území Kľúčové) 

           Predkladá: referentka odd. finančného a správy ms. majetku   

7.        Správa o hospodárení spoločnosti Mestský podnik služieb Nemšová, s r. o. za rok 2021 

           Predkladá: referentka spoločnosti MsPS 

8.        Súhrnná správa o hospodárení škôl a školských zariadení na území mesta Nemšová  

           za rok 2021 

           Predkladá: prednosta úradu 

9.        Diskusia 

10.      Záver     

                                                                                              JUDr. Miloš Mojto 

           primátor mesta      

 



Na 41. 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 

• referentku spoločnosti MsPS, s r. o. Nemšová 

 

 

 

 

+   V súlade s § 12, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov zvoláva primátor mesta Nemšová JUDr. Miloš Mojto ustanovujúce 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva  Nemšová na deň 

 

16. novembra 2022  t. j. dnes o 19.00 hod. 

do  veľkej sály Kultúrneho centra, ul. SNP č. 1, Nemšová, na prízemí. 

   

P r o g r a m: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov komunálnych volieb – správa podpredsedu mestskej volebnej 

komisie, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi mesta 

a novozvoleným poslancom mestského zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia   

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom mesta 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

8. Voľba návrhovej komisie 

9. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia mestského zastupiteľstva  

10. Zriadenie komisií, voľba predsedov a členov komisií 

11. Zriadenie výborov v mestských častiach, voľba predsedov a členov výborov 

12. Určenie a schválenie sobášiacich a vykonávajúcich občianske obrady 

13. Náhrada platu primátora mesta za nevyčerpanú dovolenku 

14. Určenie a schválenie platu primátora mesta 

15. Záver 

 

                                                                                              JUDr. Miloš Mojto 

                                primátor mesta 

 

 

Na ustanovujúce zasadnutie MsZ Nemšová prizývam: 

• novozvolených poslancov MsZ Nemšová 

• navrhovaných členov komisií a výborov mestských častí 

• hlavnú kontrolórku mesta Nemšová; prednostu úradu 

• primátorov mesta Nemšová od r. 1990:  

Ing. Jozefa Reu; Jána Mindára, Ing. Františka Bagina 

• podpredsedu mestskej volebnej komisie; pracovníkov MsÚ Nemšová 

• vedúceho VPS, m. p. o. Nemšová; vedúceho CSS Nemšová 

• riaditeľku ZŠ Nemšová; riaditeľa SKŠ Nemšová 

• riaditeľku MŠ Nemšová; riaditeľku ZUŠ Nemšová 

• kronikárku mesta Nemšová; občanov mesta Nemšová 


