
Hl. 23.2.2018 
 
+  Mestská knižnica v Nemšovej oznamuje že dnes, v piatok 23.2.18 bude z technických 
príčin od 16-ej hodiny zatvorená. 
 
+ Hydinárska farma bude predávať dnes  7 mesačné sliepky, nosnice červené,  
ISA BROWN v plnej znáške a 9 mesačné nosnice MORAVIA vhodné na chov nasledovne: 
- od 13,45 hod. do 14 hod. v Nemšovej na tržnici, 
- od 14 hod. do 14,20 hod. v m.č. Ľuborča pred KS, 
- od 14,20 hod. do 14,30 hod. v m.č. Kľúčové pre hasičskou zbrojnicou.    
 
+  Firma P&P import s.r.o. o oznamuje že výkup papiera za ktorý sa následne odovzdáva 
toaletný papier, hygienické výrobky a doplnkový tovar sa uskutoční  dnes, v piatok  23.2.18  
nasledovne :  
 - od 16,00 - 16,10 hod. – v m.č. Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou 

             - od 16,15 - 16,20 hod. – v m.č. Ľuborča, autobusová zastávka, kopec 

             - od 16,25 - 16,30 hod. – v m.č. Trenčianska Závada, pri potravinách 

             - od 16,35 - 16,50 hod. – v m.č. Ľuborča, pred potravinami CBA 

             - od 17,00 - 17,15 hod. – v m.č. Nemšová, Mierové námestie 

             - od 17,20 - 17,30 hod. – v m.č. Nemšová, pred bývalým kinom 

             - od 17,35 - 17,45 hod. – v m.č. Nemšová, pri potravinách Mlyny na ul. SNP     
- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach 
- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY 
- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly. 

 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že budúci týždeň, od pondelka  26.2.18 do soboty 
3.3.18 bude zberný dvor odpadov na ulici Borovského z technických  príčin zatvorený. 
 
+  Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje že z dôvodu vykonávanie plánovanej 
práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú v dňoch 26.2.18, t.j. v pondelok v čase od 
7,30 hod. do 15 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice: 9. Mája, Karpatská, Obrancov 
mieru, Považská, Púchovská, Revolučná, Slovenskej armády a Železničná č. 20. V utorok, 
27.2.18 v čase od 8 do 15 hod. ulice Podhorská č. 74 a 99 a Závadská č. 99. V stredu, 28.2.18 
v čase od 8 do 15 hod. ulice: Kúty, Podhorská, Potôčky a Závadská .    
  
+ Primátor   Mesta Nemšová  v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva   
v Nemšovej na deň 28. februára  2018  t. j. v stredu o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho 
centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na  prízemí. 
P r o g r a m : 
- Otvorenie 
- Kontrola plnenia uznesení  
- Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová za r. 2017 
- Územný plán mesta Nemšová,  
- Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2018  
- Návrh VZN č. .../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 
- Majetkové záležitosti: 
- Diskusia 
- Záver   



 
 
+             Základná škola , Janka Palu 2, Nemšová oznamuje priateľom a rodičom školy že 
dňa 27. februára, t.j. v utorok sa uskutoční Deň otvorených dverí pre rodičov predškolákov 
v čase od 8. do 14.30 hod. Srdečne sú pozvaní všetci, ktorí sa chcú pozrieť na vyučovanie, 
počítačové učebne, jazykovú učebňu a ostatné priestory školy. Zároveň o 15.00 hod.  
sa uskutoční prednáška a beseda na tému „Učím sa učiť“ – pomôžeme deťom učiť sa. 
Základná škola sa teší na Vašu účasť a verí, že i takýmto spôsobom prídete podporiť školu.  
 

+ Primátor Mesta Nemšová pri príležitosti osláv sviatku MDŽ pozýva všetky ženy  
na kultúrny program, ktorý sa uskutoční v nedeľu 4.3.2018 o 15:00 hod. v KC Nemšová. 
Vystúpi Detský folklórny súbor Radosť z Trenčína. 
 
+ Mesto Nemšová pozýva všetky deti na nové rozprávkové predstavenie Smejka 
a Tanculienky, „Kuk ani muk...“, ktoré sa uskutoční dňa 14.3.2018 o 17.00 hod v KC 
Nemšová. Tešiť sa môžete na nové pesničky a aj staré hity. Vstupné je 8 €. Vstupenky si 
môžete zakúpiť priamo v pokladni Mestského úradu v Nemšovej počas úradných hodín alebo  
na www.ticketportal.sk.  
 
+ Športové oznamy: 
  
- V sobotu sa v Mestskej športovej hale Nemšová uskutoční od 17.00 hod. majstrovský zápas 
extraligy vo flórbale žien. Domáca Nemšová bude hrať so súperkami zo Spišskej Novej Vsi. 
 
- V nedeľu sa v Mestskej športovej hale Nemšová uskutoční od 14.00 hod. majstrovský zápas 
extraligy vo flórbale žien. Súperkami domácej Nemšovej budú hráčky zo Sabinova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


