
Oznamy mestského rozhlasu zo dňa 15.12.2022 

  

 

 + Firma LIGNA s.r.o. so sídlom Dolinská 27, 914 42 Horné Srnie prijme do pracovného 

pomeru vodiča kamiónu. Okrem výhodných platových podmienok spoločnosť ponúka aj ďalšie 

benefity : - stabilné zamestnanie v dynamickej slovenskej spoločnosti, - množstvo 

zamestnaneckých výhod ako napríklad:  dochádzkový bonus  13. plat  odmeny pri 

životných jubileách, vernostné  firemné akcie, vianočné posedenie. Termín nástupu : ihneď. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne v sídle spoločnosti LIGNA s.r.o. na Dolinskej ulici            

č. 27, Horné Srnie, prípadne na telefónnom čísle 0905401878 alebo 0326588383. 

 

+ MUDr. Zavřel oznamuje svojim pacientom, že do 18. 12. 2022 neordinuje z dôvodu 

čerpania riadnej dovolenky. Akútne stavy zastupuje MUDr. Marušincová v Nemšovej. 

 

+ MUDr. Dráb oznamuje pacientom, že od 19.12. do 23.12.2022 nebude ordinovať. Súrne 

stavy ošetrí MUDr. Škunta. 

 

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

v znení neskorších predpisov, zvoláva JUDr. Miloš Mojto  2. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Nemšovej na deň 

 

 15. decembra 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. Otvorenie 

2. 2.1 Kontrola plnenia uznesení 

2.2 Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra mesta na 1. polrok 2023 

Predkladá: hlavná kontrolórka mesta Nemšová 

3. Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.9.2022 

Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 

4. Plnenie rozpočtu  a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.9.2022 

Predkladá: referentka VPS, m. p. o. 

5. Programový rozpočet mesta Nemšová na rok 2023 a výhľad na roky 2024 - 2025 

Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 

6. Rozpočet VPS, m. p. o. na rok 2023 a výhľad na roky 2024 - 2025             

Predkladá: referentka VPS, m. p. o.  



7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. ... /2022, o doplnení a zmene 

Všeobecne záväzného nariadenia 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 4/2020, VZN 2/2021, VZN 4/2021 a VZN 11/2022, 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 2023  

Predkladá: prednosta MsÚ 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová 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, VZN č. 11/2018, 

VZN č. 1/2019, VZN č. 1/2020, VZN č. 3/2020 a VZN č. 4/2022, (ďalej len VZN  

č. 2/2018) 

Predkladá: prednosta MsÚ 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. ... /2022, o doplnení 

a zmene všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 6/2014 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová v znení VZN  

č. 11/2015, VZN č. 2/2016 a VZN 5/2020,  

Predkladá: prednosta MsÚ 

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. ... /2022, ktorým sa mení 

VZN č. 10/2015 o miestnych daniach v znení VZN  č. 6/2018, VZN č. 4/2019, VZN 

6/2020 a 5/2021  

Predkladá: prednosta MsÚ 

11. Návrh - úprava Cenník vstupného do fitness clubu a mestskej športovej haly - Dodatok  

č. 4 k Cenníkom mesta  

Predkladá: prednosta MsÚ 

12. Návrh Náhrada platu primátora mesta za nevyčerpanú dovolenku 

Predkladá: prednosta MsÚ 

13. Voľba hlavného kontrolóra mesta Nemšová 

Predkladá: prednosta MsÚ 

14. Plán zasadnutí MsZ Nemšová na rok 2023 

Predkladá: prednosta MsÚ 

15. Návrh Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb mesta Nemšová na roky 2023 – 

2027 

Predkladá: vedúci CSS 

16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. .../2022, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007 Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta 

Nemšová zo dňa 12.12.2007 

Predkladá: poslankyňa MsZ 

17. Majetkové záležitosti: 

17.1 Zmena nájomného – Mobilný hospic sv. Rodiny s.r.o. (MUDr. Monika Cáková) 

            Predkladá: referentka odd. finančného a správy ms. majetku   

18. Delegovanie členov rád školy a školských zariadení  

Predkladá: prednosta MsÚ 

19. Diskusia 

      20. Záver    



 

+ Gazdovstvo Uhliská Vás srdečne pozýva na benefičný vianočný koncert nemšovskej 

kapely Petrichor s hosťami. Príďte si s priateľmi vychutnať predvianočnú atmosféru a zároveň 

podporiť dobrú vec, ktorou je pomoc pre nášho občana Tomáša. Výťažok z akcie poputuje na 

jeho liečbu, ktorú nevyhnutne potrebuje. Akcia sa bude konať zajtra, 16.12.2022                            

o 20.00 hodine. Bližšie informácie o benefičnom koncerte nájdete na FB stránke Gazdovstvo 

Uhliská. Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

+ Slovenský skauting, o. z., oznamuje občanom, že v sobotu 17. decembra 2022 príde 

vlakom aj do nášho mesta Betlehemské svetlo, ktoré sa osobným odpaľovaním zo sviečky na 

sviečku bude vďaka skautom šíriť tento rok po Slovensku už po 33. krát. Viac sa o 

Betlehemskom svetle dozviete na internetovej stránke www.betlehemskesvetlo.sk. 

 

+ Folklórna skupina Liborčan a Mesto Nemšová Vás srdečne pozývajú na vianočný 

koncert „Vinšujeme Vám“, ktorý sa uskutoční dňa 26.12.2022 v Kostole sv. Michala 

Archanjela v Nemšovej. 

 

+ Spoločnosť Rádio makler, s.r.o. dáva do pozornosti, že na internetovom portáli 

www.terajsok.sk,  si prečítate o všetkom dôležitom z trenčianska – či už sa jedná o správy z 

regionálnej politiky, športu, kultúry alebo napríklad zaujímavé rozhovory s lokálnymi 

osobnosťami. 

Ak vo vašom okolí existuje problém, ktorý sa nerieši, alebo ste sa stali svedkami zaujímavej 

udalosti, váš tip napíšte do online formulára na webe Terajsok.sk alebo na emailovú adresu 

podlupou@terajsok.sk a redaktori sa už postarajú o zvyšok. Terajsok.sk sú vždy čerstvé správy 

z regiónu.  

 

+ Firma MACH TRADE, spol. s r.o. / INSA, spol. s r.o. dáva do pozornosti občanom 

informáciu o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi, že tieto nepatria do 

komunálneho odpadu a sú označené symbolom. 

 
 

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad. Je dôležité použité batérie a akumulátory 

odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené 

v predajniach, na zbernom dvore a ďalších miestach na území nášho mesta a na celom území 

Slovenska. Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok 

do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.  
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