* V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zvoláva zástupca primátora mesta 8. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Nemšovej na deň 16. mája 2019 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine do
zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na poschodí s nasledovným
programom:
1.
Otvorenie
2.
Kontrola plnenia uznesení
3.
Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.03.2019
4.
Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 – RO č. 4
5.
Plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 31.03.2019
6.
Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Nemšová
7.
Majetkové záležitosti:
7.1 Prenájom časti pozemkov, C KN parcely č. 1898/6, 1898/24, katastrálne územie
Nemšová ....spoločnosť ALEX N s.r.o.
7.2 Prenájom pozemkov vlastníkom bytov na Ľuborčianskej ulici v Nemšovej
7.3 Prenájom časti pozemkov, E KN parcely č. 2508/1, 2508/5, kat. územie Nemšová
......Ing. Dana Krajčovičová, Ing. Jozef Šedivý a manželka
7.4 Zámer prenajať časť pozemku, C KN parcely č. 814/1, katastrálne územie
Nemšová ......spoločnosť Joy & Fun, s.r.o., Trenčín
7.5 Zámer prenajať časť pozemku, C KN parcely č. 140/1, katastrálne územie
Ľuborča ......Peter Mutňanský a manželka Zuzana
7.6 Zámer prenajať pozemok, C KN parcelu č. 392, katastrálne územie Kľúčové
......Andrej Vojt
7.7 Prenájom časti pozemku, C KN parcely č. 243, katastrálne územie
Nemšová....Fehers, s.r.o.
7.8 Zámer odpredať časť pozemku, C KN parcely č. 1683/1, kat. územie
Nemšová......Rutiba, s.r.o., Nová Nemšová
7.9 Zámer odpredať C KN parcely č. 2516/54, 2516/53 a časť pozemku, C KN parcely
č. 2516/10, kat. územie Nemšová......Jozef Kiačik
7.10 Žiadosť o odkúpenie pozemkov pod garáže v katastrálnom území Nemšová .....
Pavol Ondrášek, Trenčín
7.11 Uzatvorenie nájomných zmlúv so Spoločenstvom bývalých urbárnikov
a lesomajiteľov Nemšová, poz. spoločenstvo
7.12 Žiadosť Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, poz.
spoločenstvo o odstránenie asfaltového povrchu z pozemku v ich vlastníctve
7.13 Zrušenie uznesenia č. 209 zo dňa 09. 11.2016, týkajúce sa odkúpenia pozemku
spoločnosťou RVSVV, s.r.o.
8.
Zámer spoločnosti SWAN, a. s. Bratislava na vybudovanie optickej siete v meste
Nemšová
9.
Diskusia
10. Záver
•

Mesto Nemšová v spolupráci so Základnou umeleckou školou Nemšová, Základnou školou
Nemšová, Materskou školou Odbojárov, Katolíckou spojenou školou v Nemšovej, Materským
centrom Púpavka a 117.skautským zborom sv. Františka z Assisi Vás pozývajú na športovozábavné podujatie „Deň pre rodinu“, ktoré sa uskutoční v nedeľu 19.5. od 14:30 hod. v
areáloch základných škôl v Nemšovej. Vstup je voľný. V prípade nepriaznivého počasia sa
akcia nekoná. Počas akcie je pre deti pripravené vymaľovávanie, spoločenské hry, skákací
hrad, množstvo iných atrakcií a darček . O 17. 00 hod. začína zábavná show so šašom Fifom
a Vierkou.

•

Podnikateľ z Poľska predáva jablká v 5 kg balení v stredu 15.5. v čase od 8.00 hod. na
trhovisku pri mestskom múzeu.

Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia požiadať
o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a to čo najskôr.
Viac informácií na telefónnom čísle 048/4317222 alebo na www.financnasprava.sk
•

•

P&P Import vykupuje papier v pondelok 20. mája 2019 nasledovne:

V čase:15,30 - 15,40 hod. - Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou
15,45 - 15,50 hod. - Ľuborča, zást. BUS, kopec
15,55 - 16,00 hod. - Trenčianska Závada, pri potravinách
16,10 - 16,25 hod. - Ľuborča, pred potravinami CBA
16,35 - 16,50 hod. - Nemšová, Mierové námestie
16,55 - 17,05 hod. - Nemšová, pred bývalým kinom
17,10 - 17,20 hod. - Nemšová, pri potravinách Mlyny na ul. SNP
- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach
- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY
- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly

•

Národná transfúzna služba uskutoční odber krvi dňa 4.6. 2019 v Centre sociálnych služieb ul.
Odbojárov 7 v Nemšovej v čase od 7.30 do 10.30. Darcovia krvi sa môžu prihlásiť
u predsedníčky SČK pani Alžbety Gurínovej na čísle telefónu 0905 382 237.

•

Predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marián Kotleba pozýva občanov na predvolebné
stretnutie s kandidátmi na poslancov do európskeho parlamentu, ktoré sa uskutoční v Novej
Dubnici v Kine Panorex 16. mája o 18:00 hod. Stretnutie sa uskutoční za účasti Mariána
Kotlebu, Milana Mazureka , Martina Beluského a Milana Uhríka.

•

Firma z Čadce Vás pozýva na predajnú akciu, ktorá sa uskutoční v utorok 21.5.2019 v
kultúrnom stredisku Ľuborča od 10-tej do 17-tej hod. Ponúka široký sortiment textilu, obuvi,
spodnej bielizne, domácich a kuchynských potrieb, bylinné mastičky a iný spotrebný tovar za
výhodné ceny.

•

Mesto Nemšová vás pozýva na kabaretnú komédiu s pesničkami Klimaktérium v utorok 21.
Mája do veľkej sály KC v Nemšovej o 18.00 hod. Vstupenky v cene 17,- € si môžete zakúpiť na
mestskom úrade počas pracovnej doby.

•

Žiadame občana mesta Nemšová, ktorý neoprávnene vyložil odpad na verejné priestranstvo
na ul. Hornov, aby priestranstvo vyčistil a aby odpad vyviezol na zberný dvor odpadov
v Nemšovej, ul. Borovského.
V prípade vašich vedomostí o občanoch , ktorí vytvárajú čierne skládky odpadu kdekoľvek
v meste, aby túto skutočnosť nahlásili na mestský úrad alebo VPS m.p.o. Nemšová.

