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+ MUDr. Peter Daňo – chirurgická ambulancia oznamuje svojim pacientom že dnes 
nebude ordinovať. 
  
+ Pestovateľ z Veselého predáva dnes ihneď po vyhlásení  na mestskej tržnici pri múzeu 
tohtoročné Slovenské jablká a slivky za veľmi výhodnú cenu.   
 
+ Vážení občania, 
opätovne vás upozorňujeme a žiadame o zabezpečenie uzatvorenia svojich psov a zabránenie 
ich voľnému pohybu. Neustále sa opakujú sťažnosti občanov, predovšetkým rodičov malých 
detí na voľný pohyb psov. V zmysle VZN mesta Nemšová č.  1/2007  a jeho doplnení  
č. 2/2011 o držaní psov, sa priestupku dopustí ten, kto nezabráni tomu, aby pes znečisťoval 
verejné priestranstvá, útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá. Ďalej sa 
priestupku dopustí ten, kto  nerešpektuje zákaz voľného pohybu psov.  Za priestupok môže 
byť uložená pokuta v správnom konaní vo výške až 166 €.  
 
+ Primátor  Mesta Nemšová v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva   
v Nemšovej na deň 28. septembra  2016  t. j. v stredu o 17.00 hodine do zasadačky 
Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na  poschodí. 
P r o g r a m  : 
- voľba návrhovej komisie 
- kontrola plnenia uznesení   
- plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.06.2016 a monitorovacia správa mesta Nemšová  
  k 30.06.2016 
 - návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016  
- plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.06.2016       
- zmena v komisii  finančnej a správy mestského majetku  
- majetkové záležitosti 
- súhrnná informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 
  výchovno-vzdelávacieho procesu školského roka 2016/2017 škôl a školských zariadení v  
  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
- diskusia 
- záver. 
 
+  Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých pozýva svojich členov 
na benefičný koncert, ktorý sa bude konať dňa 16.10.16 v Istropolise, v Bratislave. Odchod 
autobusu bude o 7,10 hod. z Mierového nám. v Nemšovej. Poplatok za zájazd je 7,-€. 
Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť do 29.9.2016 u pána Mariana Králika, bytom 
Nemšová, ul. SNP č. 45. Na Vašu účasť sa teší Výbor SZ ZO Horné Srnie.  
 
+ Spoločnosť LEONI Slovakia s.r.o. s prevádzkou v Ilave príjme do zamestnania 
mechanikov - nastavovačov do elektrovýroby na 3-zmennú prevádzku s nástupom ihneď. 
V prípade záujmu sa dostavte na personálne oddelenie do Ilavy, príp. sa informujte 
telefonicky na čísle 042/3220536.  
 
 
 



 
+ Vážení občania v priestoroch budovy Mierového námestia č. 24 v Nemšovej  
je otvorená prvá galerijná predajňa European Art, kde môžete vidieť a zakúpiť si viac ako 200 
umeleckých diel od známych a aj menej známych autorov, originálne obrazy, keramiku, 
vitráže, šperky, ručne maľovaný hodváb, svietniky.    
 


