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+ Súkromný podnikateľ z Nitry bude predávať 18 týždňové mládky, nosnice, rôznej 
farby, 7 mesačné nosnice Issa Brown v znáške, červené, 10 mesačné nosnice Morávia dnes, 
nasledovne:   
- od 13,30 hod. do 13,50 hod. v Nemšovej na tržnici pri mestskom múzeu, 
- od 13,50 hod. do 14,00 hod. v m.č. Ľuborča pred KS, 
- od 14,00 hod. do 14,10 hod. v m.č. Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou.  
 
+ Primátor  Mesta Nemšová v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva   
v Nemšovej na deň 19. septembra  2018  t. j. v stredu o 17.00 hodine do zasadačky Mestského 
úradu v Nemšovej, ul. Janka Palu 2/3, na  poschodí. 
P r o g r a m : 
1.        Otvorenie 
2.        Kontrola plnenia uznesení             

    3.        Správa o činnosti  a hospodárenie Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára – Váh  

s. r.o.  Nemšová za rok 2017 

4.        Správa o činnosti a hospodárení Mestského podniku služieb, s r. o. Nemšová za rok 
2017 
5.        Návrh VZN o miestnych daniach 
6.     Návrh VZN mesta  Nemšová o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie ovzdušia 
v meste Nemšová, Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN Mesta  Nemšová  
č. 3/2017 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie ovzdušia v meste Nemšová  
7.        Návrh VZN Mesta Nemšová, 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 
8.        Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.06.2018 a monitorovacia správa mesta Nemšová  
           k 30.06.2018 
9.        Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2018  
10.      Plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.06.2018 
11.      Návrh na zmenu rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2018  
12.      Schválenie Programu odpadového hospodárstva mesta Nemšová na roky 2016 -2020  
13.      Súhrnná informácia o pedagogicko - organizačnom a materiálno-technickom 
zabezpečení výchovno–vzdelávacieho procesu školského roka 2018/2019 škôl a školských 
zariadení  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
14.      Majetkové záležitosti:   
15. Diskusia 
16.      Záver 
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že zajtra, v sobotu 15. septembra bude 
z dôvodu štátneho sviatku zatvorený zberný dvor odpadov na  ul. Borovského a taktiež 
kompostáreň na ul. Gorkého. 
 
+ Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh Nemšová oznamuje svojim 
zákazníkom, že od pondelka budúceho týždňa, t.j. od 17. septembra 2018 bude vykonávať 
odpočty vodomerov. Žiadame preto občanov, aby sprístupnili vodomerné šachty, vyčerpali 
vodu zo šácht, osadili rebríky a uviazali psov. V prípade, že nebude možné vykonať odpočet, 
bude vám do poštovej schránky vhodený odpočtový lístok, ktorý doručte do sídla spoločnosti 
alebo stav vodomeru nahláste na číslo telefónu uvedené na odpočtovom lístku. Ďakujeme  
za pochopenie.  



+  Vážení spoluobčania,  
blíži sa jeseň a v záhradách sa začínajú vytvárať kopy opadaného lístia, konárov  

a zeleného odpadu. Mestský úrad v Nemšovej upozorňuje občanov, že od 1. januára 2006 

je spaľovanie suchého lístia, drobných konárikov a ostatného odpadu zo záhrad  

a domácností zakázané. Tento zákaz upravujú zákony:  zákon o odpadoch, zákon  

o ochrane pred požiarmi a občiansky zákonník. 
Občania ktorí spaľujú biologicky rozložiteľný odpad, porušujú uvedené zákony,   
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová o čistote a verejnom poriadku  a Všeobecne 
záväzné nariadenie o odpadoch, podľa ktorých sa dopúšťajú priestupku za ktorý môže mesto 
udeliť pokutu do výšky 165,96 eur. Občania bývajúci v rodinných domoch a bytových 

domoch nášho mesta majú možnosť likvidovať biologicky rozložiteľný odpad do nádob, 

ktoré sa pravidelne vyvážajú. Väčšie množstvá môžete uložiť v kompostárni, na ul. 

Gorkého v mestskej časti Ľuborča, ktorá je otvorená do konca septembra v stredu 

a v piatok v čase od 16.00 do 17.30 hod., v sobotu od 9.00.-15.00 hod. a  v mesiacoch 

november a december len v sobotu od 9.00 do 12.00 hod. 
 
+ Galéria EUROPAN ART house v spolupráci s Mestom Nemšová poriada kurzy: 
Akvarelovej maľby a Grafiky na ktoré Vás srdečne pozýva.  
- Kurz Akvarelovej maľby sa bude konať pod vedením akademickej maliarky Oksany 
Lukomskej dňa 9.10 od 17 do 19 hod. v Galérii, na ul. Topoľovej č. 13, za letným 
kúpaliskom. 
- Kurz Grafiky sa bude konať pod vedením Mgr. Borisa Blahovca v dňoch 3.10.,10.10.,17.10. 
a 24.10. od 17 do 19 hod. v Galérii, na ul. Topoľovej č. 13 /za letným kúpaliskom/. 
Na kurzy sa môžete prihlásiť priamo v galérii na Topoľovej  č.13, alebo prostredníctvom 
tel.kontaktu 0903 697 886. 
Cena kurzu je 35,-€, v cene kurzu je malé občerstvenie, osvedčenie o absolvovaní kurzu, 
arteterapia a materiál k tvorbe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


