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+ Pani Angelika predáva dnes ihneď po vyhlásení v m. č. Kľúčové pred hasičskou 
zbrojnicou za výhodné ceny:  bavlnené návliečky na 2 postele, froté jedno a dvoj plachty, 
uteráky, dámske letné šaty, bambusové a tesilové nohavice, legíny, pánske a dámske bavlnené 
letné pyžamá, bambusové a zdravotné ponožky, nohavice, tepláky, tričká a iný rôzny tovar.   
 
+  Výbor SBUL Nemšová, pozem.spol. oznamuje svojim členom, že organizuje brigádu, 
ktorá sa uskutoční zajtra, v sobotu 16.06.2018. Zraz bude na čerpacej stanici na ulici 
Slovenskej armády o 06.45 hod., Kto pôjde vlastným autom v Brádelskom potoku  
o 07.00 hod. Vezmite si so sebou rukavice, jedlo a pitný režim. V prípade nepriaznivého 
počasia sa brigáda neuskutoční.  
 
+  Mesto Nemšová v spolupráci so ZUŠ Nemšová, ZŠ J.Palu, KSŠ Nemšová,  
MŠ Odbojárov, MC Púpavka a 117. skautským zborom sv. Františka z Assisi z Nemšovej 
Vás srdečne pozývajú zajtra, v sobotu 16. júna od 14.45 hod.  na športovo - zábavné podujatie 
Deň pre rodinu do  areálu ZŠ v Nemšovej, na ul. Janka Palu.  
 
+ Občianske združenie PEREGRÍN v spolupráci s Mestom Nemšová Vás srdečne 
pozýva pozýva na púť  - na Búdkov, ktorá sa koná zajtra, v sobotu 16. júna. Odchod je o  
13. 30 hod. spred kostola.  Doprava je  individuálna. 
 
+ Primátor  Mesta v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, zvoláva 37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej 
na deň 20. júna  2018,  t. j. v stredu o 17.00 hodine do zasadačky Mestského úradu  
v Nemšovej, ul. Janka Palu 2/3, na  poschodí. 
P r o g r a m : 
1.        Otvorenie 
2.        a) kontrola plnenia uznesení  
           b) plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová na 2. polrok 2018 
3.        a) záverečný účet mesta Nemšová za rok 2017 vrátane stanoviska hlavnej  kontrolórky a 
správy audítorky 
           b) výsledky inventarizácie majetku mesta Nemšová k 31.12.2017   
4.        Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.3.2018 
5.        Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2018  
6.        Záverečný účet VPS, m. p. o. Nemšová za rok 2017 
7.        Plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 31.03.2018 
8.        Návrh  Komunitného plánu  rozvoja sociálnych služieb mesta Nemšová  na roky   
 2018  - 2022   
9.        a) návrh na  zrušenie  soc. služby – Zariadenie núdzového bývania      
          b) návrh VZN č. . . . /2018 o rozsahu poskytovania sociálnych  služieb, sume úhrady 
za sociálne služby, spôsob jej určenia a platenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Nemšová 
10.      Návrh  VZN č. .../2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Nemšová 
11.      Návrh VZN č. .../2018 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné 
účely na území mesta Nemšová 
12.      Súhrnná správa o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení  v zriaďovacej  
           pôsobnosti mesta za rok 2017 
13.      a)  návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov  
               samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2018 - 2022  



           b) návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Nemšová pre volebné    
               obdobie rokov 2018  - 2022 
14.     Predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu: „Centrum integrovanej 
           zdravotnej starostlivosti v meste Nemšová  
15.      Majetkové záležitosti:   
16.       Diskusia 
17.       Záver 
 
+ Oznamujeme občanom, že Regionálna vodárenská spoločnosť Nemšová bude odo 
dnes  vykonávať odpočty vodomerov. Žiada preto odberateľov, aby sprístupnili svoje 
vodomerné šachty, odčerpali vodu zo šácht, osadili rebríky a uviazali psov. V prípade, že 
nebude možné vykonať odpočet, bude vám vhodený do schránky odpočtový lístok, ktorý 
obratom doručte do sídla Regionálnej vodárenskej spoločnosti Nemšová alebo zatelefonujte 
stav vodomeru na číslo telefónu uvedené na odpočtovom lístku. 
 
+ Súkromný podnikateľ p. Peter Chlebana poriada dňa 17. júna to je v nedeľu  
o 13. hodine v Hornom Srní na Cyklozrube v Rajkovci 3. Ročník -  Deň otcov,  kde sú   
pre mužov, otcov a starých otcov pripravené rôzne súťaž – pílenie dreva jednotlivec Rámovou 
pílou, pílenie dreva vo dvojic , zatĺkanie klincov, čistenie zemiakov a cibule. Štartovné je 1€.  
Príďte sa zabaviť s celou rodinou, pre deti je pripravený skákajúci hrad. Organizátori vás 
srdečne pozývajú.  
 
+ Firma z Čadce Vás pozýva na predajnú akciu, ktorá sa uskutoční budúci týždeň  
v utorok 19.6.2018 od 10-tej do 17-tej v Kultúrnom stredisku Ľuborča. Ponúka široký 
sortiment textilu, obuvi, spodnej bielizne, domácich a kuchynských potrieb, bylinné mastičky 
a iný spotrebný tovar za výhodné ceny. 
 
+ Vývoz PET fliaš sa uskutoční budúci týždeň,dňa  20.6.2018 v častiach  Nemšová  
a Trenčianska Závada a dňa 21.6.2018 v častiach  Ľuborča a Kľúčové. 
 
+ Budúci týždeň v stredu, dňa 20. júna sa uskutoční v Centre sociálnych služieb 
Nemšová ul. Odojárov 7 – Deň otvorených dverí. Súčasťou tohto dňa bude v spolupráci 
s Červeným krížom v Ľuborči a národnou transfúznou službou darovanie krvi, ktoré bude 
prebiehať v priestoroch centra sociálnych služieb v dobedňajších hodinách v čase  
od 7.30 do 10.00 hod. Darcovia sa môžu prihlásiť u predsedníčky p. Alžbety Gurínovej  
na čísle telefónu 0905 382 237. Návštevníkov čaká pekný program : o 10:15 HOD. slávnostná 
sv. omša a následne vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy v Nemšovej. Pre všetkých 
je pripravené občerstvenie.  
 
Športový oznam: 
 
+ Futbalový klub TJ Vlára Ľuborča Vás pozýva na posledný majstrovský futbalový 
zápas tejto sezóny medzi Ľuborčou a Myjavou “B“. 
Zápas sa uskutoční netradične dnes, v piatok 15.6. o 18 hod na ihrisku v Borčiciach. 
 
+ Aj počas tohto leta sa na ihrisku Nad Cigáňom uskutoční letná mládežnícka miniliga 
pod názvom Junior Cigáň Cup. Prihlasovať sa môžu chlapci aj dievčatá s rokom narodenia 
2001 a vyšším. Prihlasovanie prebieha do 26.6. 18 prostredníctvom facebookového  
či instagramového konta Junior Cigáň Cup alebo osobne u Bernarda Brisudu (Fučíkova ul.). 
 



 
 


