V Nemšovej, 21.10.2022
Č. j. : 1002/2022

Primátor
Mesta Nemšová
POZVÁNKA

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zvolávam neplánované 40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Nemšovej na deň

26. októbra 2022 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.
Použitie prostriedkov rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu majetku mesta
Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku
3.
Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2022 - RO č. 10/2022
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 40. 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
+
JUDr. Miloš Mojto kandidát na primátora Nemšovej v komunálnych voľbách 2022 pozýva
všetkých občanov na jeho predvolebné mítingy, ktoré sa uskutočnia v nasledovných dňoch:
24. októbra 2022 o 18:30 vo veľkej sále Kultúrneho centra Nemšová
a 25.októbra 2022 o16.30 v kultúrnom stredisku Ľuborča a 18.30 v kultúrnom stredisku
Trenčianska Závada
Všetci ste srdečne vítaní.
+
Pekáreň Kubíček a synovia hľadá brigádnika na rozvoz výrobkov. Môže byť aj dôchodca.
Pracovná doba je od 4:00 do 9:00. Pekáreň Kubíček a synovia hľadá brigádnika na prácu
pomocníka v pekárni 2 krát do týždňa. Môže byť aj dôchodca. Pracovná doba je iba v noci.
Záujemcovia môžu volať na tel. číslo 0915 784 718
+
Hostinec Šport Nemšová prijme brigádnika na zastupovanie počas práceneschopnosti.
Bližšie informácie dostanú záujemcovia priamo v Hostinci Šport prípadne v Potravinách u pani
Šimkovej
+
Mesto Nemšová dáva do pozornosti novú sociálnu službu v našom meste a to prepravnú
službu, teda Sociálny taxík.
Mesto Nemšová v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky zakúpilo špeciálne vozidlo na prepravu obyvateľov Nemšovej, ktorí to bezprostredne
potrebujú.
V najbližšej dobe budú do domácností distribuované letáky s informáciami o tejto službe.
Prepravná služba sa poskytuje fyzickej osobe, teda občanom s ťažkým zdravotným postihnutím
odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe
s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po
schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
O prepravnú službu môže požiadať občan, ktorý má preukaz ZŤP, alebo preukaz ZŤP so
sprievodcom alebo občan, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav na základe lekárskeho potvrdenia
a jeho ošetrujúci lekár mu odporučil takúto službu.
Prepravná služba zabezpečí odľahčenie rodinných príslušníkov pri preprave prijímateľa sociálnej
služby na návštevu lekára, nemocnice, obchodov, príbuzných, vybavenie úradných záležitostí a
podobne. Prepravná služba funguje v pracovné dni v čase od 8:00 do 16:00 hod.
Výška úhrady za prepravnú službu je 0,50 €/1 km.
Bližšie informácie a žiadosti na prepravnú službu môžete objednávať na tel. č.: 0944 005 695
počas pracovných dní od 7.00 – 15:00 h.
Sociálny taxík bude v utorok 25. októbra o 9 hodine posvätený pred kostolom sv. Michala
v Nemšovej dekanom Jánom Smolkom, aby nám obyvateľom Nemšovej a všetkých mestských
častí slúžil a bol bezpečný. Veľa šťastných kilometrov.

