
Hlásenie v mestskom rozhlase 22.06.2022  

+ Materská škola na ul. Odbojárov s elokovanými triedami na uliciach Kropáčiho, 

Ľuborčianskej  a Trenčianskej pozýva na Slávnostný Galaprogram, ktorý sa bude konať pri 

príležitosti rozlúčky detí s materskou školou v utorok 28. júna 2022 od 15,00 hodiny 

v Kultúrnom centre Nemšová. 

+ Oznamujeme občanom, že z dôvodu nízkeho záujmu o koncert Marie Rottrovej s 

kapelou sa koncert, ktorý sa mal konať v piatok 24. júna 2022  neuskutoční. Žiadame občanov, 

ktorí si zakúpili vstupenky o ich vrátenie na pokladni mestského úradu , kde im budú vrátené 

peniaze. 

+     Centrum sociálnych služieb Nemšová oznamuje, že dňa 23.6.2022 sa uskutoční Deň 

otvorených dverí, na ktorý Vás milí Nemšovania srdečne pozývame. Príďte nás navštíviť 

a presvedčte sa, že Jeseň života sa dá prežiť naozaj pestro a zaujímavo.  Radi Vám predstavíme   

zariadenie a  klienti Vás tiež s radosťou privítajú. 

Program začína o 12.00 hod. slávnostnou svätou omšou vo vonkajších priestoroch zariadenia 

pod altánkom,  o 13.00 vystúpia žiaci ZUŠ Nemšová so svojím hudobným predstavením a 

o 14.00 sa bude podávať chutný guláš s občerstvením. O dobrú a príjemnú náladu sa tiež 

postarajú ľubozvučné tóny harmoniky.  

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

neskorších predpisov, zvoláva primátor mesta 38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v 

Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa 23. júna 2022 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine vo veľkej sále 

Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí s nasledovným programom:  

1.        Otvorenie 

2.        2.1 Kontrola plnenia uznesení  

           2.2 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová na 2. polrok 2022 

3.        Záverečný účet a hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu mesta Nemšová 

za     rok 2021 vrátane stanoviska hlavnej kontrolórky a správy audítorky 

4.        Záverečný účet VPS, m. p. o. Nemšová za rok 2021 

5.        Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2022 – RO č. 5/2022 

6.        Návrh: „Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nemšovej“ 

7.        Návrh: „Dodatok č. 2 k Zásadám nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti    

           sociálnych vecí  

8.        Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Nemšová pre volebné    

           obdobie rokov 2022 - 2026  

9.        Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov  

           samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026 

 10.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová, ktorým  

              sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu mesta (ÚPN) Nemšová 

č. 2  a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová č. 1/2018, ktorým  



           sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Nemšová 

11.      Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová, 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 6/2012“)    

12.   Informácia o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre  

           projekt: „Regenerácia vnútrobloku sídliska v meste Nemšová“, spolufinancovanie 

13.      Majetkové záležitosti 

14.      Diskusia 

15.      Záver         

+ Súkromná podnikateľka p. Benková z Trenčína Vám bude predávať zajtra 23. júna na 

tržnici pri mestskom múzeu v čase od 13.30 do 15. hodiny rôzne druhy ovocia a zeleniny.  

+ Súkromný podnikateľ z Nitry Vám bude predávať  zajtra 23. júna 24 týždňové mladé 

nosnice plemeno Dominant čierne a Issa Brown červené v znáške a to nasledovne: 

Nemšová, tržnica pri mestskom múzeu v čase od 9.00 do 9.20 

Ľuborča pri Kultúrnom stredisku v čase od 9.20 do 9.30 

Trenčianska Závada pri potravinách v čase od 9.30 do 9.40  

Kľúčové pri požiarnej zbrojnici v čase od 9.45.   

+ Súkromný podnikateľ z Nových Zámkov Vám bude predávať zajtra 23. júna na tržnici 

pri mestskom múzeu v čase od 07.00 do 9.00 hodiny jahody v 2 kg a zemiaky v 15 kg   

baleniach, marhule a čerešne.   

+ Informácia o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi 

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným 

odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do 

komunálneho odpadu a sú označené príslušným symbolom. 

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. 

RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších 

miestach na území nášho mesta a na celom území Slovenska.  

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok  do 

prírody a prispejete svojim dielom k ochrane životného prostredia.  

 


