Rozhlas zo dňa 25.11.2020

Primátor mesta oznamuje občanom, že s okamžitou platnosťou rozhodol o zrušení
inštalovania vianočnej výzdoby, ktorú začali realizovať Verejno-prospešné služby, m.p.o.
Nemšová k tohtoročným vianočným sviatkom.
Dôvodom ukončenia inštalácie je permanentné ničenie mestského majetku vrátane
vianočnej výzdoby niektorými našimi tiež občanmi a neschopnosťou Policajného zboru
Slovenskej republiky zabezpečiť ochranu majetku ako aj zdravia obyvateľov Nemšovej.

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zvolávam 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň
26. novembra 2020 t. j. vo štvrtok 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Predkladá: hlavná kontrolórka mesta Nemšová
Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.09.2020
Predkladá: vedúca oddelenia finančného a správy mestského majetku
Plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.09.2020
Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová
Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2020 – RO č. 7
Predkladá: vedúca oddelenia finančného a správy mestského majetku
Inventarizácia majetku mesta Nemšová – dopravné prostriedky
Predkladá: vedúca oddelenia finančného a správy mestského majetku
Majetkové záležitosti:
7.1. Odpredaj C KN parcely č. 212/4, k. ú. Trenčianska Závada... Radomír Koníček
7.2. Odpredaj C KN parcely č. 1441/2, k. ú. Kľúčové... Západoslovenská distribučná, a.s.,
Bratislava
7.3. Zámer prenajať C KN parcelu č. 3812, kat. územie Nemšová... PP-TEN s. r. o.
7.4. Zámer odpredať C KN parcelu č. 1683/5, kat. územie Nemšová... Rutiba s.r.o.
7.5. Zámer na prenájom nebytového priestoru v mestskom múzeu – KNŠ Nemšová/Horné
Srnie
7.6. Zámer a prenájom časti C KN parcely č. 243, 2492/2, k. ú. Nemšová... Fehers, s.r.o
7.7. Obchodná verejná súťaž: „Prenájom nehnuteľnosti – nebytový priestor v kultúrnom
dome v Trenčianskej Závade“
7.8. Obchodná verejná súťaž: „Prenájom nehnuteľnosti – nebytové priestory v kultúrnom
dome v Nemšovej“
7.9. Zriadenie vecného bremena (uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena)– Michal Baláž, k. ú. Ľuborča
7.10. Zrušenie uznesenia č. 27 zo dňa 31.01.2019 Zriadenie vecného bremena
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava (investor: REALLINE,
s.r.o.)

7.11. Zriadenie vecného bremena (uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena)– Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, k. ú. Nemšová, Ľuborča, Kľúčové
7.12. Zriadenie vecného bremena v prospech SPP- distribúcia, a. s, k. ú. Chocholná – Velčice,
žiadateľ SIGNUM Ltd, spol. s r. o.
Predkladá: referentka oddelenia finančného a správy mestského majetku
8.

Hospodárenie Mestského podniku služieb Nemšová, s. r. o. za rok 2019
Predkladá: ekonómka spoločnosti

9.

Diskusia

10. Záver
+
Firma Daejung Europe,s. r. o., prevádzka Nová Dubnica obsadzuje do svojho tímu
nasledovné pozície:
- operátor výroby, hodinová mzda 4,28 brutto
- operátor kvality, hodinová mzda 4,63 brutto
Miesto výkonu práce: Nová Dubnica.
Práca v trojzmennej prevádzke. Autobusová doprava zabezpečená. V prípade záujmu
kontaktujte na tel. číslo 042/32 11 520 alebo 0911 556 809.
+ Mesto Nemšová v spolupráci s Občianskym združením PEREGRÍN
Vás srdečne pozýva na
výstavu BETLEHEMOV v Králikovom mlyne
Rozmanité druhy betlehemov z domácností našich občanov
si budete môcť pozrieť
tento víkend v sobotu a v nedeľu 28. a 29. novembra
denne od 12. 30 h – do 16. 30 h
Vstup v skupinkách bude umoženený 6. návštevníkom naraz
TEŠÍME SA NA VÁS
VÝZVA:
+
Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava a správa energetických zariadení Sever
Trenčín
Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. § 11 ods. 1,3 o
energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých
vlastníkov, nájomcov alebo správcov /ďalej len vlastníkov/ nehnuteľností, na ktorých sa
nachádzajú nadzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej a.s.
na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo
spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zákona č.
251/2012 Z.z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je do 07.01.2021
Ak si do tejto lehoty sami neokliesnite stromy a iný porast Západoslovenská distribučná,
a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia
vyplývajúceho z § 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.
Využitie drevnej hmoty po oreže alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti
vlastníka nehnuteľnosti.
O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu
porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác
Západoslovenskú distribučnú a.s., tel. č. 0850 333 999
Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod
vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4
m po oboch stranách elektrického vedenia.
V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich
orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú
vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie
vedenia a to u príslušného špecialistu správy podľa obce.
Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku
elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.
Bližšie informácie si nájdete na webovej stránke mesta a v úradnej tabuli pri MsÚ.

