
Hl. 21.4.16: 
 
+ Súkromný predajca oznamuje že dnes bude predávať sliepky nosnice červené, 
plemeno Moravia v znáške a mládky rôznej farby vysoko znáškové 15 a 18 týždňové 
nasledovne:  
- v čase od 15,00 do 15,30 hod. na trhovisku v Nemšovej pri mestskom múzeu, 
- od 15,40 do 15,50 hod. v časti Ľuborča pred kultúrnym strediskom, 
- od 16,00 do 16,10 hod. v časti Trenčianska Závada pred predajňou potravín, 
- od 16,20 do 16,30 hod. v časti Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou. 
 
+  Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že mestský úrad bude zajtra, v piatok 22.4.2016 
zatvorený. 
 
+  Súkromný pestovateľ z Poľska bude predávať zajtra, v piatok  22. apríla v čase od 8.00 
do 16.00 na trhovisku pri mestskom múzeu v Nemšovej konzumné zemiaky v 15 kg balení 
a jablká v 5 kg balení za výhodné ceny. 
 
+ Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania 
plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú v pondelok, 25.4.2016 t.j. v čase 
od 8,00 do 13,00 hod. bez dodávky elektriny ulice: Janka Palu a Železničná. 
 
+ Primátor Mesta Nemšová v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva   
v Nemšovej dňa 27. apríla  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 : 
1.        Otvorenie 
2.        kontrola plnenia uznesení  
           prerokovanie upozornenia prokurátora  
3.        Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016  
4.       Návrh na schválenie navýšenia základného imania  obcou Horné Srnie v RVS VV s.r.o.    
           Nemšová 
5.        Správa o činnosti a hospodárení RVS VV, s r. o. Nemšová za rok 2015 
6.        Informácia o schválení žiadosti o NFP  z OPK ŽP na projekt „ Odkanalizovanie                    
           mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia  ČOV Nemšová“ 
7.        Návrh na menovanie kronikárky mesta Nemšová 
8.        Majetkové záležitosti 
9.        Diskusia 
10.      Záver 
 
+  Mestský úrad oznamuje občanom, že vývoz hnedých nádob na BRO sa bude konať 
budúci týždeň v stredu, 27. 4. v časti Nemšová a vo štvrtok, 28.4. v častiach Ľuborča, 
Kľúčové a Trenčianska Závada. 
 
+ Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku a Senior klub v Nemšovej 
pozýva svojich členov na pešiu turistickú vychádzku po  Náučno - poľovníckom a lesníckom 
chodníku v Ľuborčianskej doline s cieľom na „Gazdovstve Uhliská“ v Trenč. Závade   
vo štvrtok,  28.4.2016. Zraz záujemcov je o 9:00 hod. pri Senior klube.  
 
 


