Hlásenie 13.12.2021
+
V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, zvoláva primátor mesta 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Nemšovej na deň 15. decembra 2021 t. j. v stredu o 17.00 hodine
do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí s nasledovným programom:
1.
2.

Otvorenie
a) Kontrola plnenia uznesení
b) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2022

3.

Návrh VZN č. .../2021 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 a VZN č. 4/2020, 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 2022
Návrh VZN č. .../2021 o miestnych daniach o doplnení a zmene VZN č.10/2015
o miestnych daniach v znení VZN č. 6/2018, VZN č. 4/2019 a VZN č. 6/2020
Návrh programového rozpočtu mesta Nemšová na rok 2022 a výhľad na roky 2023 - 2024
Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Nemšová k programovému rozpočtu mesta
Nemšová na r. 2022
Návrh programového rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na roky 2022 – 2024
Návrh finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2022
Návrh plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva Nemšová na rok 2022
Majetkové záležitosti:

4.
5.

6.

7.
8.

8.1 Zámer a prenájom prístavby budovy so súp. číslom 111 na Mierovom námestí – PD
Vlára Nemšová
8.2 Prenájom nebytového priestoru v budove so súpisným číslom 111 na Mierovom
námestí v Nemšovej – RozmaTech spol. s r.o.
8.3 Prenájom nebytového priestoru v mestskom múzeu – KNŠ Nemšová/Horné Srnie
8.4 Prenájom časti nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia so súp.
číslom 189 – MUDr. Monika Cáková
8.5 Odpredaj C KN parcely č. 246/5, k.ú. Nemšová - ZATIENIME s.r.o.
8.6 Zámer zameniť pozemky v katastrálnom území Nemšová medzi mestom Nemšová
a Mgr. Zuzanou Húdekovou
8.7 Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvy č. 20/2021
8.8 Zriadenie vecného bremena (uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena) – Ľubomír Rýger, kat. územie Ľuborča
9.
10.

Diskusia
Záver

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová oznamuje, že z dôvodu
odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude v utorok 14.12.2021 v čase od 8,00 hod.
až do odstránenia poruchy odstavený prívod pitnej vody na uliciach Sládkovičova, Školská,
Mierové námestie, Rybárska a SNP. Ďakujeme za pochopenie.
+

+
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh Nemšová oznamuje, že ponúka možnosť
zasielania faktúr e-mailom, či platenia faktúr inkasom. V prípade záujmu sa dostavte do
zákazníckeho centra v Nemšovej alebo volajte na číslo: 0948 536 935.
+
Doktor Zavřel v Hornom Srní oznamuje, že od dnes 13. – 17.12.2021 nebude ordinovať
z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Akútne stavy zastupuje MUDr. Marušincová
v Nemšovej.
+
Vážení čitatelia. Mestská knižnica oznamuje, že je otvorená od 13.12.2021 až do
23.12.2021. Zapožičanie kníh bude možné cez výdajné okienko pri vstupe do priestorov
knižnice a to od pondelka do piatku v čase od 12.00 do 18.00. Knihy si môžete vopred
objednať na tel. č. 032/6598 386 alebo 0915 999 638, e-mail: kniznica@nemsova.sk
+
Súkromná podnikateľka p. Benková z Trenčína Vám bude predávať zajtra 14. a vo
štvrtok 16. decembra na tržnici pri mestskom múzeu od 12.00 od 14.00 jablká, hrušky, mrkvu,
petržlen, zeler a iné.
+
Vážení občania,
Ak pripravujete tradičné domáce zabíjačky a domáce klobásy, tlačenky, salámy, jaternice či
paštéty, všetky produkty potrebné na dochutenie vašich zabíjačkových špecialít nájdete
v najbližšej predajni COOP Jednota. Koreninové a klobásové zmesi Čabajka, Čorizo alebo
Gazdovská, všetko na jaternice, paštéty nájdete na jednom mieste v stojane Mäspoma. Aj
prírodné črevá či umelé obaly na klobásy, jaternice a tlačenky. Váš pomocník pri zabíjačkách
je slovenský výrobca Mäspoma. Všetky informácie nájdete na informačnej tabuli pred
obecným úradom alebo na webe www.klobasky.sk

