
Hlásenie rozhlasu 27.7.2020: 

 

+ Riaditeľka materskej školy na ul. Odbojárov poskytuje možnosť podania prihlášok  
na predprimárne vzdelávanie s poldennou formou výchovy a vzdelávania pre deti, ktoré  
k 31. decembru 2020 dovŕšia 3 roky. Podanie prihlášok je možné do 30. júla 2020 elektronicky 
alebo v sídle školy na ul. Odbojárov. Viac informácii nájdete na webovom sídle školy. Materská 
škola si vyhradzuje právo novú triedu neotvoriť v prípade nedostačujúceho záujmu“ 
 

+ Primátor mesta Nemšová v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva neplánované 20. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva  v Nemšovej na deň  28. júla  2020  t. j. v utorok o 17.00 hodine do veľkej sály 

Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na  prízemí. 

P r o g r a m: 
1.        Otvorenie 
2.        Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2020 – RO č. 5 
3.        Doplnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nemšová 2014 - 2020              
4.        4. 1 Zrušenie uznesenia č. 1/F/5 zo dňa 10.12.1990, ktorým bol schválený Organizačný  
                  poriadok Mestského zastupiteľstva Nemšová 
           4.2  Zrušenie uznesenia č. 16/D-4/2004, ktorým bol schválený Pracovný poriadok                  
                  zamestnancov mesta Nemšová 
           4.3  Zrušenie uznesenia č. 7/B/6 zo dňa 15.10.1999, ktorým bol schválený Štatút VPS,  
                  m. p. o. Nemšová vrátane dodatkov         
5.        Zmena v štatutárnom orgáne VPS, m. p. o. Nemšová           
6.        Záver   
 

+   Detská ambulancia, MUDr. Marušincová oznamuje svojím pacientom, že v termíne  
od 27.7. do 9.8.2020 nebude ordinovať, z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude 
MUDr. Zavřel v Hornom Srní.  
  
+  Západoslovenská distribučná oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce  
na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 28.7.2020 v čase 
od 9.00 do 11.00 hod. bez dodávky elektriny ulice: Podhorská a Potôčky. V stredu, 29.7.2020, 
v časoch: od 9,00 do 11,00 hod. a 12.00  do 14.00 hod. ulica Závadská. 
  
+ Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia Horné Srnie Vás pozýva na 
Výročnú členskú schôdzu spojenú so športovým popoludním, ktorá sa uskutoční v piatok 
31.júla o 15.00 hod. na futbalovom ihrisku Horné Srnie. Prineste si so sebou členský preukaz, 
môžete si na mieste zaplatiť členský príspevok na rok 2020. Vaša účasť je nutná vzhľadom 
k závažnosti prejednávaných bodov programu.  
 
+ Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať ihneď po vyhlásení na tržnici pri mestskom 
múzeu marhule, broskyne, hrozno, rajčiny, slivky a uhorky na zaváranie. 
 
 

 


