
Oznamy zo dňa 19.5.2022  

+ V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov, zvoláva primátor mesta JUDr. Miloš Mojto 37. zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa 19.mája 2022 t.j. vo štvrtok 

o 17.00 hod. do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na  prízemí s nasledovným 

programom: 

 
1.        Otvorenie 

2.        Kontrola plnenia uznesení  

3.        Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.03.2022    

4.        Zmena rozpočtu mesta Nemšová na rok 2022 - RO č. 4 a zľava z nájomného 

           vo výške dotácie poskytnutej MH SR    

5.        Návrh na vyradenie plynového ohrievača vody HEIZER v Mestskej športovej hale 

6.        Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. .../2022, 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 neskorších VZN 

7.        Návrh všeobecne záväzného nariadenia  Mesta Nemšová č. .../2022, ktorým  sa mení  

           a dopĺňa VZN Mesta Nemšová č. 05/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

           a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území 

           mesta Nemšová v znení neskorších VZN 

8.        Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. .../2022, o držaní psov na    

           území mesta Nemšová  

9.        Návrh všeobecne záväzného  nariadenia Mesta  Nemšová č. .../2022,  ktorým sa mení  

           a dopĺňa VZN č. 6/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  na 

           trhových miestach na území mesta Nemšová v znení VZN č. 7/2012 a VZN č. 2/2019 

           (ďalej len „VZN č. 6/2012“) 

10.      Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. .../2022, o určení názvu  

           ulíc v mestskej časti Kľúčové – IBV Pod horou 

11.      Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. .../2022, ktorým  sa mení   

           VZN č. 4/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za  sociálne  

           služby,  spôsob jej  určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Nemšová 

           v znení neskorších VZN 

12.      Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny pre Základnú umeleckú školu Nemšová,  

           Ľuborčianska 2, 914 41 Nemšová 

13.      Návrh na zmenu názvu štadióna v m. č. Ľuborča 

14.      Doplnenie „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nemšová  

           2014 – 2020“ 

15.      Zmena v redakčnej rade Nemšovského spravodajcu                                      

16.      Schválenie zápisu do kroniky mesta Nemšová za rok 2020 

17.      Majetkové záležitosti: 

18.      Finančné náležitosti 

19.      Informácia o použití finančných prostriedkov pre utečencov z Ukrajiny 



            

20.      Diskusia 

21.      Záver   

+ Súkromný pestovateľ ponúka na predaj v piatok 20.5.2022 v čase od 9.00 hodiny na tržnici pri 

Mestskom múzeu letničky, trvalky, skalničky, bylinky a plantu zeleniny.  

Ponúka muškáty kríčkové, ťahavé a poloťahavé, begónie, surfínie, vodovky, bakopu, plektrant, 

klinčeky, georgíny, gazánie, osteo a iné druhy, majoránku, kari, mätu, rozmarín, oregano, materinu 

dúšku, bazalku, zeler a plantu papriky a rajčín.  

 

+             MsÚ v Nemšovej oznamuje občanom, že Rozhodnutie k plateniu dane z nehnuteľnosti 

ako aj  Rozhodnutie  k plateniu poplatkov za komunálny odpad a psa  budú našim občanom 

doručované zamestnancom mestského úradu  na adresu pobytu občana  v priebehu mesiaca 

jún 2022. Nie je preto potrebné  osobné vyzdvihnutie týchto rozhodnutí na mestskom úrade. 

Tiež prosíme občanov, aby pri platení dodržiavali termíny zaplatenia daní a poplatkov  

uvedené v Rozhodnutí a aby uprednostnili platbu bezhotovostnú, t. j. bankovým prevodom, 

prípadne platbou na pošte a aby  hotovostné platby do pokladne mestského úradu  využívali 

len vo výnimočných prípadoch.  

+             Mesto Nemšová a Divadlo komédie Vás srdečne pozývajú na divadelné predstavenie 

HORÚCA SPRCHA, ktoré sa uskutoční dňa 20. mája 2022 o 18:00 hod. v Kultúrnom centre Nemšová. 

Cena vstupenky je 14 € a môžete si ju zakúpiť na Mestskom úrade v Nemšovej priamo na pokladni. 

+          Mesto Nemšová a Mestské divadlo Trenčín Vás srdečne pozývajú na divadelné 

predstavenie „Lakomec“ , ktoré sa uskutoční dňa 8. júna 2022 o 18.30 vo veľkej sále KC 
v Nemšovej. Vstupenky v hodnote 14€ si môžete zakúpiť cez 
stránku https://mdtn.maxiticket.sk  alebo priamo na pokladni mestského úradu v Nemšovej. 

+          Mesto Nemšová Vás všetkých srdečne pozýva na vystúpenie Marie Rottrovej s kapelou, 
ktoré sa uskutoční 24. júna o 18.00 hodine v Športovom areáli NTS v Nemšovej, ul. 
Školská. Vstupenky si môžete zakúpiť prostredníctvom www.ticketportal.sk alebo priamo 
na pokladni mestského úradu v Nemšovej.  
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