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+ Kandidáti na poslancov za Kresťanskodemokratické hnutie Vás srdečne pozývajú  
na celomestské predvolebné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 4. novembra  (v nedeľu)  2018 
o 15,00 hod. v budove Mestského múzea Nemšová.   
 
+ Vážení občania, v pondelok 5.11.18 mesto Nemšová začne realizovať prostredníctvom 
dodávateľskej firmy chodník na ul. Ľuborčianskej, v úseku od hasičskej zbrojnice po rodinný dom  
na ul. Ľuborčianskej č. 13. Žiadame Vás o rešpektovanie dočasného dopravného značenia. 
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že  vývoz papiera sa uskutoční v utorok 6.11.  
Papier sa bude vyvážať od bytových a rodinných domov vo všetkých mestských častiach. Žiadame 
občanov a podnikateľov aby vyložili pred svoje rodinné domy a prevádzky 240 litrové plastové 
nádoby na papier, alebo zviazaný papier od 6.15 hodiny ráno. 
 
+ Ďalej Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že v utorok 6.11.18 sa bude vykonávať aj 
vývoz  fólie a tvrdených plastov, taktiež vo všetkých mestských častiach. 
 
+ Vývoz PET fliaš sa uskutoční v stredu 7. novembra v častiach Nemšová a Trenčianska 
Závada a vo štvrtok 8. novembra v  častiach Ľuborča a Kľúčové. Plastové fľaše ukladajte do vriec  
skrčené a zošliapnuté nohou. Ďakujeme za pochopenie. 
 

+ Primátor  Mesta Nemšová v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, zvoláva 42. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej na deň 
07. novembra 2018  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 : 
- Otvorenie 
- Kontrola plnenia uznesení             
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 1. polrok 2019 
- Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30.9.2018 
- Plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.09.2018 
- Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2018   
- Výsledky inventarizácie majetku Mesta Nemšová – Centrum sociálnych služieb k 23.10.2018 
- Návrh na zmenu Spoločenskej zmluvy v spoločnosti RVS VV s.r.o. a príspevku Mesta Nemšová 
do kapitálového fondu spoločnosti  
- Návrh  VZN, ktorým sa mení VZN č. 2 /2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základnej škole a o určení  výšky príspevkov pre školy  a školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová. 
- Návrh na zmenu Štatútu Centra sociálnych služieb Nemšová a Zriaďovateľskej listiny Centra 
sociálnych služieb Nemšová 
- Schválenie zápisu do Kroniky mesta Nemšová za rok 2016   
- Majetkové záležitosti:   
- Diskusia 
- Záver  
 
+ Západoslovenská distribučná oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce  
na zariadeniach distribučnej sústavy budú v stredu, 7.11.18 v čase od 8 do 15 hod. bez dodávky 
elektriny nasledovné ulice: - Bernolákova č. 21,23 a 32, - SNP od č. 21 do 30, - Vlárska,   
- Šídlíkové od č. 12,- Šmidkeho,- Štúrova č. 30. 



+ Dňa 7. novembra 2018 to je v stredu, v čase od 7.30 do 10.30 hod. sa uskutoční v Kultúrnom 
centre Nemšová na ulici SNP, v spolupráci MO SČK Ľuborča a Národnou transfúznou službou – 
darovanie krvi. Darcovia krvi sa môžu prihlásiť u predsedníčky pani Alžbety Gurínovej na tel.č.: 
0905 382 237. 
 
+ Pani Elena Šimková prijme do zamestnania predavačku do prevádzky Potraviny Šimková. 
Bližšie informácie získate priamo v predajni, alebo na tel.č. 032/6598 334. 
 
+ Vážení občania, v našom meste sa už tradične uskutočnia v nedeľu 9.12.18 Vianočné trhy. 
Súčasťou trhov budú aj predajné stánky. Touto cestou by sme chceli osloviť všetkých tvorivých 
spoluobčanov, ktorí vyrábajú, maľujú, zdobia či pečú veci a vecičky s vianočnou tematikou, príďte 
sa pochváliť a ponúknuť Vaše výrobky do vianočných stánkov. Svojou účasťou nám pomôžete 
vytvoriť príjemnú vianočnú atmosféru. Záujemcovia sa môžu hlásiť  do 25.11. 2018  na Mestskom 
úrade počas úradných hodín. Tešíme sa na Vás.  
 
Športové oznamy: 
 
+ Vážení priaznivci športu! 
V sobotu 10. novembra 2018, od 10 hod. sa v Nemšovej uskutoční 50. ročník ,,Behu okolo 
Ľuborče.“ na štadióne TJ Ľuborča. Slávnostné otvorenie pretekov bude o 11,15 hod. 
Snahou organizátorov behu je inšpirovať mladých i starších k zdravému životnému štýlu. Medzi 
účastníkmi sa teší veľkej obľube aj vďaka jeho rodinnej atmosfére. V jubilejnom ročníku  
sa organizátori rozhodli povýšiť úroveň behu a zapracovať nové technológie z atletického sveta: 
profesionálnu chipovú časomieru. Ide o jedinečný nástroj merania času prostredníctvom GPS 
lokátora. Vďaka tomu, budú diváci informovaní o aktuálnej situácii na trati. Pre víťazov sú 
pripravené zaujímavé vecné ceny. Hlavná kategória je dotovaná finančnými prostriedkami 
v celkovej hodnote 525 €. V prípade prekonania traťového rekordu, ktorý v roku 1998 stanovil 
Ezayedi Aliz z Lýbie, bude bežec odmenený mimoriadnou prémiou vo výške 165 €.  Všetci 
súťažiaci si odnesú pamätnú medailu venovanú 50. ročníku Behu okolo Ľuborče.  Počas trvania 
preteku je pre prítomných pripravené chutné občerstvenie.  
 

 
 
 

 
 
 


