Hlásenie 24.02.2021
+Vážení občania, pozývame Vás do našej očnej optiky Doktor Optik na Námestí Matice slovenskej, v
obchodnom dome FIX v Dubnici nad Váhom.
Ponúkame Vám zľavu 30% na okuliarové rámy a meranie zraku očným špecialistom zadarmo.
Navštívte nás od 23. do 28. februára. Ďakujeme a tešíme sa na Vašu návštevu. Doktor Optik - Vaša
rodinná optika

+Vážení občania , primátor mesta Nemšová zvoláva V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, dňa 25. februára o 17.00
hodine 25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, ktoré sa bude konať vo veľkej sále
Kultúrneho centra v Nemšovej, na ul. SNP č. 1, na prízemí.
P r o g r a m : 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie
2. IBV Pod horou Kľúčové – prideľovanie pozemkov žiadateľom
3. 3.1 Kontrola plnenia uznesení 3.2 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová
za r. 2020
4. Príprava podania opätovnej žiadosti mesta Nemšová o poskytnutie dotácie na spracovanie
Územnoplánovacej dokumentácie mesta Nemšová v rozsahu: „ Zmeny a doplnky č. 1 k Územnému
plánu mesta Nemšová a príloh k žiadosti podľa § 5 ods. 2 zákona č. 226/2011 Z. z..
5. Návrh na zmeny a doplnky č. 3 k Územnému plánu mesta Nemšová - schválenie začatia
obstarávania so zabezpečením finančných prostriedkov na ich obstaranie
6. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok, zabezpečenie realizácie projektu a
spolufinancovania projektu „Obnova športového areálu pri základnej škole v meste Nemšová“
7. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2021 – Rozpočtové opatrenie č. 1
8. Vyradenie nepotrebného drobného hmotného majetku a učebných pomôcok zapožičaných
Katolíckej spojenej škole
9. Finančné záležitosti Príspevok po požiari Žiadosť o odpustenie platby nájomného
10. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nemšová č.
9/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nemšová
11. Zmena v komisii sociálno - zdravotnej a bytovej
12. Zmena v redakčnej rade Nemšovského spravodajcu
13. Dobrovoľné hasičské zbory Mesta Nemšová
14. Majetkové záležitosti
15. Diskusia
16. Záver
+ Vážení občania, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v decembri 2020 uplynula splatnosť vyrubených
daní a poplatkov za rok 2020. Nakoľko v účtovníctve Mesta Nemšová niektoré platby neevidujeme,
žiadame Vás, aby ste si ich skontrolovali. V prípade, že ste poplatky za komunálny odpad, daň z
nehnuteľnosti a daň za psa v roku 2020 nezaplatili a dostali sa tým do omeškania, uhraďte svoj dlh
najneskôr do 31.03.2021. S ohľadom na situáciu s ochorením Covid-19 mesto Nemšová bude
akceptovať túto úhradu v lehote do 31.03.2021 ako úhradu bez omeškania. Zároveň žiadame tých
občanov, ktorí majú aktivované elektronické schránky, aby si prijatú poštu v nich skontrolovali,
nakoľko Mesto Nemšová im rozhodnutia o predpísaných daniach a poplatkoch doručuje v zmysle
platných noriem do týchto elektronických schránok.

