
Hl. 09.12. 2016 
 
+ Primátor Mesta Nemšová v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v 
Nemšovej na deň, 14. decembra  2016  t. j. v stredu o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho 
centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na  poschodí. 

P r o g r a m : 
-   Voľba návrhovej komisie 
-    Kontrola plnenia uznesení   
-    Návrh plánu kontrolnej činnosti  
-    Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016  
-    Návrh na zmenu rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2016  
-    Návrh programového rozpočtu mesta Nemšová na roky 2017 – 2019 
-    Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Nemšová k programovému rozpočtu mest Nemšová    
na r. 2017-2019 
-    Návrh programového rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na roky 2017 – 2019 
-    Návrh VZN Mesta  Nemšová o miestnych daniach  
-   Návrh VZN Mesta  Nemšová  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  
-   Finančné zhodnotenie sezóny letného kúpaliska v r. 2016 a výhľad do r. 2017 
-   Návrh plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva Nemšová na rok 2017   
-  Majetkové záležitosti: 
-  Finančné záležitosti 
-  Voľba hlavného kontrolóra mesta Nemšová 
-  Diskusia 
- Záver 
 
+ Občianske združenie PEREGRÍN, pozýva svojich členov na VIANOČNÝ 
VEČIEROK  zajtra o 15.00 hod. v Mestskom múzeu Nemšová. 
 
+ Mesto Nemšová pozýva všetky deti na ĽADOVÉ VIANOCE, ktoré sa uskutočnia 
v Kultúrnom centre Nemšová v nedeľu, 11.12. 2016 od 15.00 do 18.00 hod. Čakajú   
na Vás maskoty ANNY, ELSY a  OLAFA, skákajúci hrad, detské ihrisko, tvorivé dielne, 
interaktívne súťaže, pekné darčeky. V nedeľu sa vstupenky budú predávať dve hodiny 
pred predstavením za cenu 5,-€ za dieťa. Rodičia majú vstup voľný. 
 
+ Športový oznam: V Mestskej športovej hale Nemšová bude v sobotu a v nedeľu 
pokračovať 23. ročník zimnej halovej miniligy podľa vyžrebovania. 
V nedeľu sa o 16.30 hod. uskutoční priateľský flórbalový zápas medzi hráčkami Nemšovej a 
Ligovým výberom Maďarska . 
 
+ Gazdovstvo Uhliská ponúka na predaj kvalitné domáce mäsové výrobky, klobásky, 
párky, paštéty, jaternice, slaninu. V rámci Nemšovej a okolí je možnosť dovozu domov. 
Výrobky si môžete zakúpiť v Hostinci Gazdovstva Uhliská, alebo objednať telefonicky  
na tel. č. 0917 837 708. 
 
 
 
 


