
-Zástupca primátora  mesta Nemšová  v súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvoláva 7. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva  v Nemšovej na deň  9. mája  2019  t. j. vo štvrtok  o 17.00 hodine do 
zasadačky Mestského úradu v Nemšovej, ul. J. Palu 2/3, na  poschodí s nasledovným  
programom: 
1. Otvorenie 
2. Informácia o realizácii projektu: Cyklotrasa Nemšová, úsek Ľuborča – Trenčianska Závada  
3. Záver  
  

 
 
- Oznamujeme občanom, že kompostáreň a zberný dvor budú v stredu 9. mája počas sviatku 
zatvorené. 
 
-Oznamujeme občanom, že v stredu 9. mája sa uskutoční zber papiera v rodinných aj 
bytových domoch.  
 
-Oznamujeme občanom že vývoz komunálneho odpadu Spoločnosťou Marius Padersen  sa 
koná v pravidelnom termíne v stredu 9. mája. 
 
- Mesto Nemšová a Kresťanskodemokratický klub Nemšová Vás pozývajú na oslavy 
Medzinárodného dňa matiek, ktoré sa uskutočnia 12. mája 2019 o 15:00 hod. vo veľkej sále 
KC Nemšová. Tešiť sa môžete na program, ktorý pre vás pripravili deti našich škôl.  
 
-Zároveň všetkých pozývame v nedeľu aj  do mestského múzea kde si deti materskej školy 
pripravili EKO výstavu pri príležitosti Dňa Zeme.  
 
-Mesto Nemšová v spolupráci so ZUŠ Nemšová, ZŠ Nemšová, MŠ Odbojárov, KSŠ v 
Nemšovej, Materským Centrom Púpavka a 117. skautským zborom sv. Františka z Assisi Vás 
pozývajú na športovo-zábavné podujatie Deň pre rodinu, ktoré sa uskutoční v nedeľu 19.5. od 
14:30 hod. v areáloch základných škôl. 
 
-Športové oznamy: 
V Mestskej športovej hale Nemšová sa v stredu od 8.00 uskutoční medzinárodný turnaj vo 
florbale mužov za účasti 12 družstiev Drtička cup 2019,vo štvrtok od 9.30 sa uskutoční 
krajské kolo základných škôl vo florbale chlapcov a dievčat a v sobotu a v nedeľu sa od 
9.00  konajú Majstrovstvá Slovenska vo florbale starších žiačok šiestich družstiev. 



-Čerpacia stanica DALI OIL Nemšová prijme brigádnikov na pozíciu obsluha čerpacej 
stanice.  Bližšie informácie dostanete na čísle telefónu 0915 853 113. 
 
- 


