
+ V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, zvoláva primátor mesta 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej 
na deň 25. júna  2020  t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine  do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. 
SNP č. 1, na  prízemí. S nasledovným programom 

1.        Otvorenie  

2.        a) Kontrola plnenia uznesení             b) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta 
Nemšová na 2. polrok 2020            Predkladá: hlavná kontrolórka mesta Nemšová  

3.        Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2019 vrátane stanoviska hlavnej  kontrolórky a správy             
audítorky            Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku; hlavná kontrolórka mesta  
4.        Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2020 – RO č. 4            Predkladá: vedúca 
oddelenia finančného a správy mestského majetku  

5.        Záverečný účet VPS, m. p. o. Nemšová za rok 2019            Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. 
Nemšová  

6.        Súhrnná správa o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení  v zriaďovacej             
pôsobnosti mesta za rok 2019             Predkladá: prednosta úradu      

  7.        Správa o činnosti a hospodárenie regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára – Váh, s r. o.              
Nemšová za rok 2019            Predkladá: primátor mesta; ekonómka spoločnosti    

   8.        Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. 1/2020, 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 zo 7. novembra 2018, VZN č. 11/2018 zo 27. decembra 2018 a VZN č. 
1/2019 zo dňa 27. júna 2019.              Predkladá: prednosta úradu       

     9.        Inventarizácia majetku MŠ Odbojárov 177/8A, Nemšová k 1. máju 2020            Predkladá: 
riaditeľka MŠ  

10.      Schválenie zápisu do Kroniky mesta Nemšová za rok 2018                    Predkladá: zástupca 
primátora mesta     

11.      Zmena v komisii kultúry, školstva a športu            Predkladá: zástupca primátora mesta  

   12.      Zmena v redakčnej rade Nemšovského spravodajcu            Predkladá: zástupca primátora 
mesta     

13.      Návrh na zníženie nájomného za prenájom pozemkov a nebytových priestorov            
Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku  

14.      Majetkové záležitosti:  

14.1 Predĺženie výpožičky – OZ Peregrín           

  14.2 Zámer prenajať časť pozemkov, C KN parcely č. 4/3, 3/6, k. ú. Kľúčové – Bran Reality                     
s.r.o  

14.3 Zámer prenajať pozemky v areáli ČOV Nemšová – RVS VV, s.r.o., k.ú. Ľuborča        

     14.4 Zámer a prenájom budovy pre šport a ihriska... futbalové kluby Nemšová, Ľuborča,                     
Kľúčové         

    14.5 Zámer a prenájom časti budovy pre šport č. 506, ul. Školská... Mestský podnik služieb                     
Nemšová, s.r.o           



  14.6 Zámer a odpredaj C KN parcely č. 321/81, kat. územie Kľúčové – Západoslovenská                     
distribučná, a.s.             

 14.7 Žiadosť o odpredaj parcely č. 1441/2, k.ú. Kľúčové... Západoslovenská distribučná,                     
a.s., Bratislava             

 14.8 Zámer previesť pozemok, C KN parcelu č. 604/43, k.ú. Nemšová podľa § 9a ods.1                     
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. priamym predajom             

14.9 Zriadenie vecného bremena (uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného                     
bremena)– Matej Daňo a manželka Adriána, kat. územie Nemšová            Predkladá: referentka odd. 
finančného a správy ms. majetku   

 15.      Prenájom kotolne v budove Katolíckej spojenej školy v Nemšovej            Predkladá: primátor 
mesta  

16.      Diskusia  

17.      Záver    

+ Mesto Nemšová oznamuje občan, že vývoz BRO sa uskutoční v stredu 24. júna z mestských 

častí Ľuborča, Kľúčové, Tr. Závada a vo štvrtok 25. júna z Nemšovej. 

 

+ Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať ihneď po vyhlásení na tržnici pri mestskom múzeu 

jahody, jablká, štavy. Pri kúpe jahôd je potrebné si priniesť svoje vlastné nádoby.  

+ Súkromný veterinárny lekár MVDr. Dušan Bútora oznamuje, že dňa 23.6.2020, t.j. v utorok sa 

uskutoční očkovanie psov proti besnote na obvyklom mieste t.j.  v Kľúčovom pri požiarnej zbrojnici v 

čase 17:00-17:45 a v Ľuborči pri pohostinstve v čase 18:00-19:00 a v Trenčianskej Závade 19:15-20:00. 

Očkovať sa môžu a budú iba čipované zvieratá. 

Cena očkovania je 10 eur.  Očkovanie je povinné u psov starších 6 mesiacov veku a vyplýva zo zákona. 

Vakcinovať sa môže od veku 3. mesiacov. 

V prípade záujmu môže byť čipovanie ešte nečipovaných psov vykonané na mieste. Cena čipovania 

a registrácie do centrálneho registra spoločenských zvierat je 20eur. Čipovanie je povinné na základe 

Novely zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. Podľa nej je majiteľ povinný mať psa 

začipovaného. 

Očkovanie a čipovanie si vyžaduje prítomnosť dospelej, zodpovednej osoby, ktorá musí mať pri sebe 

očkovací preukaz psa a svoj občiansky preukaz. 

 

 

 

 


