
Oznamy mestského rozhlasu zo dňa 13.2.2023  

  

 

+ Súkromná podnikateľka p. Benková z Trenčína Vám bude predávať zajtra 14.2.2023 v 

čase od 12.00 do 14.00 hodiny a vo štvrtok 16.2.2023 v čase od 14.00 do 15.30 hodiny na tržnici 

pri mestskom múzeu rôzne druhy ovocia a zeleniny. 

 

+ Mesto Nemšová a Základná umelecká škola Nemšová Vás srdečne pozývajú na detský 

karneval, ktorý sa uskutoční zajtra, dňa 14.2.2023 v Kultúrnom centre Nemšová v čase od 16.00                       

do 18.00 hod. Tešiť sa môžete na súťaž: o najlepšiu doma vyrobenú masku, kupovanú masku, 

skupinovú alebo rodinnú masku. Akciou Vás bude sprevádzať šašo JAŠO. Vstup je voľný 

a tešíme sa na Vás. 

+  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 3. zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň  

15. februára 2023 t. j. v stredu 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. Otvorenie 

 2. 2.1 Kontrola plnenia uznesení  

     2.2 Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2022 

Predkladá: hlavná kontrolórka mesta 

 3. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2023 – RO č. 1/2023  

Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. Majetku 

 4. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nemšová – doplnenie  

Predkladá: prednosta úradu  

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2023, 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. 8/2018, VZN č. 3/2019, VZN č. 

3/2021, VZN č. 6/2021, VZN č. 8/2022  

Predkladá: prednosta úradu  

6. Zmena v komisii životného prostredia a výstavby 

 Predkladá: prednosta úradu  

7. Správa o činnosti DHZ Mesta Nemšová za rok 2022  

Predkladá: veliteľ DHZ Nemšová  

8. Majetkové záležitosti:  

8.1 Odpredaj C KN parcely č. 267/12, k. ú. Nemšová – Podolák Anton a manželka  

8.2 Zámer odpredať C KN parcelu č. 2512/28, 2512/29, k. ú. Nemšová – Anna Mihálová  

8.3 Zámer odpredať C KN parcelu č. 1080/203, k. ú. Nemšová – Ing. Rastislav Kaštier, PhD. a 

manželka  

8.4 Žiadosť o odkúpenie časti parcely č. 2512/2, k. ú. Nemšová – Mgr. Zuzana Húdeková  

8.5 Predaj akcií Prima banka Slovensko, a.s.  



8.6 Prenájom pozemkov pod stavbu: „Lávka cez Vláru“, k. ú. Nemšová – SVP, š.p., SBUL, 

poz. spoločenstvo Nemšová  

8.7 Zámer a prenájom lesných pozemkov v k. ú. Trenčianska Závada                                                                 

a Kľúčové – Lesy SR, š. p.  

8.8 Zámer a prenájom vodohospodárskeho majetku mesta Nemšová spol. RVSVV, s.r.o. 

8.9 Zverenie majetku mesta do správy – Materská škola, ul. Odbojárov, Nemšová  

8.10 Skončenie nájomnej zmluvy zverejnenej pod č. 78/2021 dohodou – Jana Amrichová, 

Trenč. Závada 

8.11 Zrušenie uznesenia č. 433 zo dňa 19.05.2022, ktorým bolo schválené zriadenie vecného 

bremena v prospech vlastníka C KN parcely č. 346, k. ú. Nemšová 

Predkladá: referentka odd. finančného a správy ms. majetku  

9. Diskusia  

10. Záver  

 

JUDr. Miloš Mojto primátor mesta na 3. zasadnutie MsZ Nemšová prizýva:  

• poslancov MsZ Nemšová, hlavnú kontrolórku mesta Nemšová  

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

• vedúceho CSS Nemšová  

• referentku odd. finančného a správy ms. majetku  

• vedúcich stredísk NTS a kúpaliska 

 

+ Materské centrum Púpavka v spolupráci s mestom Nemšová Vás pozývajú  na   Jarný 

bazárik, ktorý sa  bude konať  v Kultúrnom dome Ľuborča v piatok 17.2.2023 v čase od 9.00  

do 17.00 hod.  a v sobotu  18.2.2023 v čase od 9.00 hod do 12.00 hod. Bližšie informácie  

získate na FB stránke Materského centra Púpavka alebo na telefónnom čísle 0902 217 905. 

Zároveň bude počas trvania bazáriku organizovaná aj zbierka vrchnáčikov na pomoc pre 

Kristínku Korienkovú z Trenčianskej Závady. Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť.  

+ Mesto Nemšová ako príslušný orgán ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 401/1998 Z. 

z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia určuje každoročne v súlade so Všeobecne záväzným 

nariadením Mesta Nemšová č. 7/2018, prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia tzv. poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania (len 

právnická osoba, alebo FO oprávnená na podnikanie) sú povinní v zmysle citovaných predpisov 

vždy do 15. februára príslušného roku nahlásiť na mesto Nemšová údaje o spotrebe palív a 

surovín, ktoré boli použité na prevádzku MZZO v predchádzajúcom roku. Na základe 

predložených údajov mesto určí poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Poplatky aj uložené 

pokuty za nedodržanie termínu nahlasovacej povinnosti sú príjmom mesta.  

Vzor tlačiva je k dispozícii aj na webovej stránke mesta Nemšová.  

 

+ Reštauračný Grill na Mierovom námestí, kde sa grilujú kuriatka, bravčové kolená 

a rebrá hľadá pracovníčku do obsluhy na 4 hodiny od pondelka do piatka počas obedových 

hodín. Môže to byť aj osoba na materskej dovolenke, dôchodca alebo  aj žena v domácnosti. 

Bližšie informácie získate priamo na prevádzke.  

 

 

 



+ Základná škola  Janka Palu Nemšová, rada školy a rodičovské fórum Vás pozývajú dňa 

17.2.2023 do Kultúrneho centra v Nemšovej na tanečnú školskú zábavu. Začiatok je                   

o 19.00 hodine, vstupné je 25 €. Vstupenky si môžete zakúpiť  v riaditeľni školy  v pracovných 

dňoch v čase od 07.00 do 14.00 hodiny. Informácie získate na telefónnom čísle 0918 450 657.  

Príďte  sa zabaviť, do tanca hrá hudobná skupina TRIUMF. Tešíme sa na Vás.  

 

+ Obec Dolná Súča srdečne pozýva na fašiangové slávnosti, ktoré sa uskutočnia dňa 

18.2.2023 od 14-tej hodine na námestí. Uvidíte ukážku tradičnej zabíjačky a môžete ochutnať 

zabíjačkové špeciality. V kultúrnom programe vystúpia DH Chabovienka, Fsk Nezábudky, 

sestry Bacmaňákové, ĽH Huncúti a domáce súbory.  

Večer od 20.00 hodine sa v kultúrnom dome koná fašiangová krojovaná tanečná zábava, kde 

do tanca a na počúvanie bude vyhrávať DH Stříbrňanka. Všetkých srdečne pozývame.  

 

+ Verejnoprospešné služby, mestská príspevková organizácia oznamujú občanom, že                 

priebežne rozdávajú občanom v rodinných domoch vrecia na triedený zber plastov, ostatných 

plastov, fólie, tetrapakov na celý kalendárny rok 2023.  

 


