
Hlásenie zo dňa 24.6.2021 

+ Mesto Nemšová oznamuje občanom, že v tomto týždni prebieha výdaj 10 litrových vedierok 

na kuchynský odpad nasledovne: 

Štvrtok 24.6. a Piatok 25.6. v čase od 10.00 do 16.00 hodiny na kompostárni, ulica Gorkého 2097. 

Jedna domácnosť so súpisným číslom má nárok na jedno vedierko. Pri prevzatí sa preukážete 

občianskym preukazom. Prosíme domových dôverníkov, ak je to možné, aby zobrali vedierka pre 

všetky domácnosti v bytovom dome. Bližšie informácie o zbere kuchynského odpadu nájdete 

v Nemšovskom spravodajcovi a na stránkach mesta.  

+ Novootvorená čínska predajňa v priestoroch bývalej pekárne na ulici Janka Palu 15/29 Vás 

pozýva na nákup textilu, domácich potrieb, náradia a tovaru pre domácnosť od Pondelka do Piatku 

v čase od 9.00 do 17.00 hodiny a v Sobotu od 9.00 do 12.00 hodiny.  

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

neskorších predpisov, zvoláva JUDr. Miloš Mojto 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v 

Nemšovej na deň 

 

 24. júna  2021  t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine 

 

do sály Kultúrneho domu v Trenčianskej Závade, ul. Kúty 21, Nemšová, na  prízemí. 

P r o g r a m: 

1.        Otvorenie 

2.        2.1 Kontrola plnenia uznesení  

           2.2 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová na 2. polrok 2021 

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

           rok 2020 vrátane stanoviska hlavnej kontrolórky a správy audítorky  

4.        4.1 Záverečný účet VPS, m. p. o. Nemšová za rok 2020 

           4.2 Výsledky inventarizácie majetku VPS, m. p. o. Nemšová k 31.12.2020 

5.        Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2021 – RO č. 2 

6.        Návrh na vyradenie opotrebovaného a nefunkčného hmotného majetku v Kultúrnom  

           centre Nemšová 

7.      Schválenie zápisu do Kroniky mesta Nemšová za rok 2019         
8.        Zmena v komisii finančnej a správy mestského majetku 

9.        Majetkové záležitosti: 

10.      Diskusia 

11.      Záver    

  



+ Súkromný podnikateľ z Nových Zámkov bude predávať na tržnici pri mestskom múzeu 

jahody v 2 kg balení vo štvrtok 24. júna a v piatok 25. júna v čase od 7,00 hod. do 10,00 hod.. 

 

+ MUDr. Dráb oznamuje pacientom, že od 28.6. do 3.7. nebude ordinovať z dôvodu čerpania 

dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Odynak v Trenčiaskych Stankovciach. 

+ Maloobchodný predajca potravín Lidl rozširuje svoje tímy. Nájdite si stabilnú prácu v predajni 

v Dubnici nad Váhom na pozíciu predavač/ka – pokladník/čka . Nástupná mesačná mzda 910€ pri 

úväzku 38,75 hodín týždenne. Okrem zmluvne garantovaného nárastu mzdy počas prvých troch 

rokoch Lidl ponúka aj široký systém benefitov. Viac informácií získate na www.lidl.sk v sekcii kariéra.  

+ Občianske združenie Slovenská dychová hudba pre Vás pripravilo Live koncert pod názvom: 

,,Hudbou za posilnenie imunity“.  

Predstavia sa Vám známe kapely z televízie Šláger a to hudobná skupina Rytmus z Novej Bošáce a Malá 

dychová hudba Rubín zo Skalice. 

Dvojhodinový koncert sa bude konať v nedeľu 1.augusta 2021 vo veľkej sále Kultúrneho centra 

v Nemšovej. Začiatok koncertu je o 16:00 hod., moderuje Tomáš Vaňo.   

Predpredaj vstupeniek je sprístupnený  a skončí dňa 20. júla 2021. 

Vstupenky si môžete zakúpiť v reštaurácii Nemšovanka alebo v kaviarni v kultúrnom dome v Hornom 

Srní.  

Cena vstupenky: 10,-€ 

Počet vstupeniek je limitovaný. Na vašu účasť sa teší Slovenská dychová hudba.  

 

+ Súkromná podnikateľka p. Benková z Trenčína, Vám bude ponúkať zajtra 24. júna a v piatok 

25. júna na tržnici pri mestskom múzeu jahody v čase od 10.30 do 12.30. 

                                            


