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+ Primátor  Mesta Nemšová v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, zvoláva 42. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej dnes, 
07. novembra 2018 o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej,  
ul. SNP č. 1, na  poschodí. P r o g r a m : 
- Otvorenie 
- Kontrola plnenia uznesení             
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 1. polrok 2019 
- Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30.9.2018 
- Plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.09.2018 
- Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2018   
- Výsledky inventarizácie majetku Mesta Nemšová – Centrum sociálnych služieb k 23.10.2018 
- Návrh na zmenu Spoločenskej zmluvy v spoločnosti RVS VV s.r.o. a príspevku Mesta Nemšová 
do kapitálového fondu spoločnosti  
- Návrh  VZN, ktorým sa mení VZN č. 2 /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. 
- Návrh na zmenu Štatútu Centra sociálnych služieb Nemšová a Zriaďovateľskej listiny Centra 
sociálnych služieb Nemšová 
- Schválenie zápisu do Kroniky mesta Nemšová za rok 2016  - Majetkové záležitosti  - Diskusia 
- Záver  
 
+ Vývoz PET fliaš sa uskutoční zajtra, vo štvrtok 8. novembra v  častiach Ľuborča a Kľúčové. 
Plastové fľaše ukladajte do vriec  skrčené a zošliapnuté nohou. Ďakujeme za pochopenie. 
 
+ Nezávislý kandidát na primátora Nemšovej JUDr. Miloš MOJTO pozýva obyvateľov 
Nemšovej na svoj predvolebný míting, ktorý sa uskutoční dnes, 07. novembra 2018 o 19. 00 hodine 
v priestoroch Mestského múzea v Nemšovej.      
 
+ Vážení spoluobčania, kandidáti na poslancov do mestského zastupiteľstva za 
Kresťanskodemokratické hnutie pozývajú občanov ku komunálnym  voľbám , ktoré sa uskutočnia 
v sobotu 10.11.2018 v čase od 7,00 do 22,00 hod. V nasledovnom funkčnom období naši poslanci 
za KDH v prípade zvolenia podporia každý hmotný a nehmotný projekt, ktorý zabezpečí prosperitu 
mesta a skvalitní život našich občanov, ako aj každý návrh, ktorý je v súlade s hodnotami, ktoré 
rešpektujú prirodzené práva jednotlivcov, ochranu rodinných záujmov, pomoc sociálne slabším 
a všetko, čo je v súlade s kresťanskými hodnotami. Vážení občania naši kandidáti sa uchádzajú 
o vašu dôveru a chcú byť odbornou a morálnou oporou aj zvolenému primátorovi. Zároveň 
s pozvaním k volebným urnám vám vopred ďakujeme za hlasy pre našich kandidátov na  poslancov 
do Mestského zastupiteľstva za KDH. 
 
+ Mesto Nemšová a autorka publikácie vás pozývajú na prezentáciu knihy Moniky Gurínovej 
Schwandtnerovej pod názvom: Život a sociálno-charitatívna činnosť svätej Alžbety Uhorskej,  
v piatok 9. novembra 2018 o 17.00 hod. do Mestského múzea v Nemšovej. Vstup na prezentáciu je 
voľný. Srdečne všetkých pozývame.  
 
+ Mgr. Jana Korieneková Vás všetkých srdečne pozýva na kurz prvej pomoci zameraný  
na prvú pomoc deťom, ktorý sa uskutoční 10. novembra t. j v sobotu o 9. hodine v priestoroch  
MC Púpavka v Nemšovej. Záujemcovia sa môžu registrovať čísle telefónu 0948 490 755, alebo  
na emailovej adrese zacharnim@gmail.com. Cena kurzu je 20€.  



 
+ Železnice Slovenskej republiky organizujú náborový deň, dňa 10.11.2018 na Dopravnej 
akadémii v Trenčíne od 9:00 do 16:00 hod. Zamestnať sa môžete ako elektromontér, návestný 
majster, traťový robotník či výpravca. Ak máte dopravné, elektrotechnické alebo iné technické 
vzdelanie a záujem o prácu aj v Bratislavskom a Trnavskom regióne, bližšie informácie získate 
osobne v sobotu 10.11.2018 priamo v Trenčíne na Dopravnej akadémii.  
 
+ Mestský úrad v Nemšovej, Vás všetkých srdečne pozýva na koncert Marca Rajta. Tento 
známy husľový virtuóz prináša svoje vianočné turné s názvom „Anjelské husle“, na ktorom 
odprezentuje pripravovaný album s najvýznamnejšími vianočnými skladbami a koledami 
v unikátnom prevedení. Príďte si vychutnať jedinečný koncert a ponoriť sa do príjemnej vianočnej 
atmosféry 14. decembra o 18.00 hodine do Kultúrneho centra v Nemšovej na ulici SNP. Vstupenky 
v hodnote 10€ si môžete zakúpiť v pokladni  Mestského úradu počas úradných hodín, alebo 
prostredníctvom www.ticketportal.sk .  
 
Športové oznamy: 
 
+ Vážení priaznivci športu! 
V sobotu 10. novembra 2018, od 10 hod. sa v Nemšovej uskutoční 50. ročník ,,Behu okolo 
Ľuborče.“ na štadióne TJ Ľuborča. Slávnostné otvorenie pretekov bude o 11,15 hod. 
Snahou organizátorov behu je inšpirovať mladých i starších k zdravému životnému štýlu. Medzi 
účastníkmi sa teší veľkej obľube aj vďaka jeho rodinnej atmosfére. V jubilejnom ročníku  
sa organizátori rozhodli povýšiť úroveň behu a zapracovať nové technológie z atletického sveta: 
profesionálnu chipovú časomieru. Ide o jedinečný nástroj merania času prostredníctvom GPS 
lokátora. Vďaka tomu, budú diváci informovaní o aktuálnej situácii na trati. Pre víťazov sú 
pripravené zaujímavé vecné ceny. Hlavná kategória je dotovaná finančnými prostriedkami 
v celkovej hodnote 525 €. V prípade prekonania traťového rekordu, ktorý v roku 1998 stanovil 
Ezajedi Ali z Lýbie, bude bežec odmenený mimoriadnou prémiou vo výške 165 €.  Všetci súťažiaci 
si odnesú pamätnú medailu venovanú 50. ročníku Behu okolo Ľuborče.  Počas trvania preteku je 
pre prítomných pripravené chutné občerstvenie.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


