Hlásenie 20.9.2021
+
V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, zvoláva primátor mesta 30. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Nemšovej na deň 23. septembra 2021 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.

Kontrola plnenia uznesení

3.
4.

Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.6.2021
Vyradenie hmotného majetku v KS Trenčianska Závada

5.

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na r. 2021 – RO č. 3/2021

6.

Plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.6.2021
Plnenie finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.6.2021

7.

Návrh na zmenu rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová -RO č.1

8.

Návrh VZN Mesta Nemšová č. ...../2021, o doplnení a zmene VZN 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,
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 2021
Predkladá: prednosta úradu
Správa o činnosti a hospodárení Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o.
Nemšová za rok 2020
Kapitalizácia pohľadávok mesta Nemšová voči spoločnosti RVS VV, s r. o. Nemšová

9.
10.
11.
12.

Predĺženie platnosti dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Nemšová na obdobie 2014 – 2020“
KS Ľuborča – informácia a návrh riešenia

13.

Správa o hospodárení MsPS, s r. o. Nemšová za rok 2020

14.

Stanovenie prísediacich na Okresnom súde v Trenčíne za mesto Nemšová

15.

Majetkové záležitosti

16.

Diskusia

17.

Záver

+
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh Nemšová oznamuje, že v utorok 21. septembra
2021 bude odstavený prívod pitnej vody z technických príčin na uliciach Mierové námestie, Školská,
Sládkovičova, Rybárska, SNP v čase od 8,00 – 11,00 hodiny. Ďakujeme za pochopenie.

+
Mesto Nemšová a OZ Peregrín Vás všetkých srdečne pozývajú do Králikovho mlyna,
kde máte možnosť si pozrieť výtvarné práce detí z akcie Lacove chrobáky. Výstava bude
sprístupnená do konca septembra počas otváracích hodín Králikovho mlyna.
+
Spoločnosť Fehers s.r.o. prijme do svojej predajne ovocia, zeleniny a potravín
predavača/predavačku. Nástupný plat 740 € + odmeny, benefit zamestnanecká zľava na nákup.
Životopis zasielajte na obchod@fehers.eu, bližšie info na tel. čísle 0948 685 286.
+
Firma CrazyFly Nemšová hľadá upratovačku na brigádu. Upratovanie administratívnych
priestorov 1x týždenne. V prípade záujmu sa informujte na recepcii firmy CrazyFly.

+
Mesto Nemšová pozýva všetkých dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším na
koncert Moravanky , ktorý sa uskutoční dňa 10. októbra 2021 o 15:00 hod vo veľkej sále KC
Nemšovej.

