
Hl. 14.12.2018  

+ V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, zvoláva primátor mesta 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v 
Nemšovej na deň 
 
 19. decembra  2018  t. j. v stredu o 17.00 hodine do zasadačky Mestského úradu 
v Nemšovej, ul. Janka Palu 2/3, na  poschodí. 

S nasledovným programom  

1.        Otvorenie a voľba návrhovej komisie  

2.        2.1  Návrh na zriadenie kapitálových fondov v obchodnej spoločnosti Regionálna  

                  vodárenská spoločnosť Vlára-Váh s.r.o., J. Palu 2/3,91441 Nemšová  a stanovenie  

                  príspevku do novovzniknutého kapitálového fondu   

           2. 2 Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme vodohospodárskeho majetku  

                  a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou  

                  vodohospodárskeho majetku zo dňa 24.9.2009 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 9.12.2009 

3.        Záver   

+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že dňa 21. decembra v piatok 

a 31.decembra v pondelok bude zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky 

zamestnancov. V mimoriadnych prípadoch počas Vianočných sviatkov môžete kontaktovať p. 

Júliusa Vavrúša na čísle telefónu 0911 956 258.  

+  Centrum sociálnych služieb v Nemšovej, ul. Odbojárov 7 prijme do pracovného 

pomeru opatrovateľku, na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti. Bližšie 

informácie získate na tel. č. 0918 767 384.  

+ Mestská pálenica v Nemšovej oznamuje, že príjme do pracovného pomeru páleničiara. 

Bližšie informácie získate na č. tel. 0907 597 785.  

+  Verejno – prospešné služby, mestská príspevková organizácia Nemšová, prijme do 

pracovného pomeru vodoinštalatéra - pracovníka pre obsluhu kotolne v bytových domoch, 

ktorý spĺňa predpísanú odbornú spôsobilosť pre samostatnú obsluhu teplovodných kotlov VI. 

triedy / s výkonom do 100kW / na plynné palivo. Požiadavky na zamestnanca : prax, vodičský 

preukaz skupiny „B“, bezúhonnosť, flexibilita a zodpovednosť. Platové podmienky podľa 

zákona č. 553/2003 + osobné ohodnotenie. Žiadosti s profesijným životopisom a súhlasom s 

evidovaním osobných údajov v personálnej databáze spoločnosti zasielajte na email: 

vps@nemsova.sk, info. na tel. 032 6598 422, alebo osobne na VPS, m.p.o. Nemšová. Termín 

nástupu je 1.1.2019. 

 +  Verejno – prospešné služby, mestská príspevková organizácia Nemšová, prijme do 

pracovného pomeru pracovníka pohrebných služieb. Požiadavky na zamestnanca : vodičský 

preukaz skupiny „B“, bezúhonnosť, flexibilita a zodpovednosť. Platové podmienky podľa 



zákona č. 553/2003 + osobné ohodnotenie. Žiadosti s profesijným životopisom a súhlasom s 

evidovaním osobných údajov v personálnej databáze spoločnosti zasielajte na email: 

vps@nemsova.sk, info. na tel. 032 6598 422, alebo osobne na VPS, m.p.o. Nemšová. Termín 

nástupu je 1.1.2019.  

+  Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh Nemšová oznamuje svojim 

odberateľom, do piatka 21. decembra 2018 budú pracovníci vykonávať odpočty vodomerov 

v Nemšovej m.č. Ľuborča, Kľúčové, Trenčianska Závada a Nemšová. Žiadame preto občanov, 

aby sprístupnili vodomerné šachty, vyčerpali vodu zo šácht, osadili rebríky a uviazali psov. V 

prípade, že nebude možné vykonať odpočet, bude vám do poštovej schránky vhodený 

odpočtový lístok, ktorý doručte do sídla našej spoločnosti alebo stav vodomeru nahláste na 

číslo telefónu uvedené na odpočtovom lístku. Ďakujeme za pochopenie.  

+ Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová upozorňuje občanov 

mestskej časti Trenčianska Závada, že z dôvodu malého množstva snehových zrážok 

v zimnom období a nedostatku dažďových zrážok počas jarných mesiacov, v letných 

mesiacoch spôsobil nadmerný pokles hladiny vody a preto je potrebné dodržať opatrenia 

k šetreniu s pitnou vodou z verejného vodovodu.  

+  Západoslovenská distribučná, správca energetických zariadení upozorňuje občanov 

na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne 

do výšky 3 metrov od zeme a v šírke 4m po oboch stranách elektrického vedenia. V prípade 

ak stromy a kríky prerastú nad výšku 3m je potrebné ich orezanie, alebo zrezanie z vašej 

strany. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia už na nebezpečnú vzdialenosť je možné 

požiadať v lehote minimálne 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia 

Západoslovenskú distribučnú a.s. na čísle telefónu 032/6533365 p. Ján Capák.. Požadovaný 

konečný termín vykonania prác je 7.1.2019. Orezaná drevná hmota je v kompetencii a 

zodpovednosti vlastníka. Ak lehota do 7.1.2019 uplynie márne, Západoslovenská distribučná, 

a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho 

z § 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení. 

 

+ Autoškola Semafór oznamuje záujemcom o získanie vodičského oprávnenia skupiny 

B. osobný automobil, že dňa 20.12.2018 otvára ďalší kurz vo svojom stredisku v Dubnici nad 

Váhom, Obrancov mieru 354/32. Zraz je o 16 hodine na parkovisku pred budovou Kamon 

časť kolonky. Možnosť platby aj na splátky. Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne v deň 

otvorenia , prípade na čísle telefónu 0905 258 283 alebo na www.autoskolasemafor.sk každý 

účastník kurzu dostane darček.  

 

Športový oznam 

+ V sobotu 15. decembra a v nedeľu  16. decembra sa v Mestskej športovej hale 

uskutoční 7. a 8. kolo zimnej miniligy podľa vyžrebovania.  



+ V sobotu  15 decembra o 17.00 sa v Mestskej športovej hale uskutoční majstrovský 

zápas 1. ligy vo florbale žien medzi domácou Nemšovou a hráčkami z Trenčína. 

 


