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+ Primátor Mesta Nemšová v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, zvoláva neplánované 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  
v Nemšovej na deň 14. marca  2016  t. j. v pondelok o 13.00 hodine do zasadačky Mestského 
úradu v Nemšovej, ul. J. Palu č. 2/3, na  poschodí. 
P r o g r a m : 
1.        Otvorenie 
1. a     Schválenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku k projektu:  
           „ Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v Nemšovej“ 
1. b     Žiadosť o odkúpenie pozemku 
2.        Záver 
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že v stredu 16.-eho a vo štvrtok, 17. marca 
sa uskutoční zber konárov z jarného rezu stromov a kríkov od rodinných domov. Žiadame 
občanov, ktorí nemajú možnosť individuálneho odvozu konárov do kompostárne na ulici 
Gorkého a využijú službu mesta, aby konáre upravili na približne 1 meter dĺžky, zviazali  
do zväzkov primeranej veľkosti na ručnú manipuláciu a v uvedené dni vyložili pred svoje 
rodinné domy spôsobom neohrozujúcim bezpečnosť. Žiadame občanov, aby po zbere konárov 
vyčistili chodníky od drobných zvyškov bioodpadu.  
 
+ Zajtra, v sobotu 12.3. bude súkromný podnikateľ predávať dáždniky z pevnej oceľovej 
konštrukcie so zľavou 50 % z pôvodnej ceny, liečivé masážne gély – konský chladivý 
a hrejivý, nechtíkový, hadí, gaštanový, kostihojový a konopný. Okrem predaja bude 
poskytovať aj služby, ako opravu dáždnikov, brúsenie nožov, aj do mäsových mlynčekov, 
brúsenie nožníc a iného kuchynského náradia. Služby a predaj budú v Nemšovej na tržnici  
pri mestskom múzeu v čase od 9,00 do 10,00 hod., v mestskej časti Ľuborča pred kultúrnym 
strediskom v čase od 10,00 do 10,30 hod., v mestskej časti Kľúčové pred hasičskou 
zbrojnicou v čase od 10,30 do 11,00 hod. a v mestskej časti Trenčianska Závada pred 
potravinami v čase od 11,00 do 11,30 hod.    
 
+ Materské centrum Púpavka v spolupráci s mestom Nemšová, poriadatelia  „Bazáriku Mama 
a Ja“ Vás srdečne pozývajú  na bazárikové stretnutie, predaj detského oblečenia, hračiek, 
potrieb pre deti, doplnkov a oblečenia pre dospelých v sobotu, 19. marca v čase od 8.00-15.00 
hod. do Kultúrneho centra Nemšová. Ak máte záujem o predaj alebo bližšie informácie, volať 
môžete na čísla telefónu 0907 630 779 a 0908 030 474, alebo vás budú informovať priamo 
v MC Púpavka.  
          
+ Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na Divadelné predstavenie situačnej komédie  „Aj 
muži majú svoje dni“ v nedeľu, 3. apríla 2016 o 18.00 hod. do veľkej sály Kultúrneho centra 
v Nemšovej. Cena vstupenky je 15,- €,  predpredaj vstupeniek je na Mestskom úrade 
v Nemšovej počas pracovnej doby a cez Ticketportál. 
    Srdečne vás pozývame stráviť večer plný zábavy s pesničkami a vtipným prekáraním, 
rozohrané situácie prinesú množstvo zábavných momentov, nečakaných zvratov a zápletiek  
a možno aj odpoveď na otázku, či je vôbec možné žiť bez žien a ich večných mánií.  
 
 


