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+ Súkromný podnikateľ z Poľska bude predávať zajtra, vo štvrtok 10.11.16 od 8 hod.   
na mestskej tržnici pri múzeu zemiaky na zimné uskladnenie v 15-kg balení, hrušky v 5-kg  
balení, cibuľu v 10-kg balení a jablká v 5-kg balení za veľmi výhodné ceny.   
 
+ Primátor  Mesta Nemšová v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva   
v Nemšovej dnes o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra v  Nemšovej, ul. SNP č. 1. 
P r o g r a m  : 
-   voľba návrhovej komisie 
-   kontrola   
-   doplnenie členov MsV Ľuborča 
-  odkúpenie pozemku vo vlastníctve SR v správe Slovenského pozemkového fondu   
spoločnosťou RVSVV Nemšová 
- zriadenie záložného práva na obchodný podiel 
- plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.9.2016 
- plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS Nemšová k 30.9.2016 
- návrh operačného plánu zimnej údržby komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev 
v meste Nemšová na rok 2016/2017 
- návrh VZN o školských poplatkoch 
- schválenie zápisu do Kroniky mesta Nemšová za rok 2014 
- finančné zhodnotenie sezóny Letného kúpaliska v r. 2016 a výhľad do r. 2017 
- majetkové záležitosti, diskusia a záver.   
 
+ MUDr. Elvíra Hammerová oznamuje pacientom že v piatok, 11.11.16 nebude 
ordinovať z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Šebík v Hornom 
Srní. 
 
+ Okresný úrad v Žiline informuje občanov o úplnej uzávierke cesty I/18 v úseku km 
467-477, v katastri obce Strečno a v katastri mesta Vrútky z dôvodu vykonávania sanácie 
skalného brala pod hradom Strečno. Úplná uzávierka bude realizovaná od 12.11.16  
do 18.12.16, šesť po sebe idúcich víkendov od soboty ráno 8 hod. do nedele večer, do 16 hod. 
Motoristická verejnosť bude počas úplnej uzávierky využívať obchádzkové trasy označené 
dopravným značením. Zákaz využívania cesty pod hradom Strečno platí i pre chodcov 
a cyklistov. Na miestach uzavretia cesty počas uzávierky, bude nepretržite hliadkovať hliadka 
PZ SR.      
 
+ Členovia komisie „Boj proti hladu“ Vás srdečne pozývajú na benefičné podujatie  
pri príležitosti 10. výročia celoslovenskej verejnej zbierky „Boj proti hladu“, ktorá je 
zameraná na zmierňovanie chudoby vo svete i na Slovensku. Podujatie sa uskutoční v nedeľu 
13.11.2016 o 15,30 hod. v Kultúrnom centre v Nemšovej, ul. SNP 1. 
V programe vystúpia: 
- heligonkárka a speváčka Vlasta Mudríková, 
- ľudový zabávač a spevák Jozef Opatovský, 
- misionári pomáhajúci chudobným, sestra Anna Ciganpalová a páter Kristián Libant.  
Moderovať bude Ivo Novák, redaktor Rádia Lumen.  Vstupné je 7 €, vstupenky sa budú 
predávať pol hodiny pred začiatkom podujatia.  
Príďte podporiť dobrú vec a zažiť originálnu atmosféru zábavy, a pomôcť chudobným. 
  



+ Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na skvelú komédiu „ ZLATÁ BAŇA“ v nedeľu, 
4.12.2016 o 16 hod. do Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP 1. Predpredaj vstupeniek je  
na mestskom úrade v Nemšovej počas pracovných dní.  
Skvelá komédia uznávaného rakúskeho dramatika Reneho Freunda vás zavedie do prostredia 
kliniky plastickej chirurgie, s hviezdnym hereckým obsadením Andrea Profantová, Andrea 
Karnasová, Marek Majeský a Marián Labuda ml. Prostredníctvom podaných vynikajúcich 
hereckých výkonov budete mať možnosť vtipnou formou nazrieť  
do života lekárov a ich rodín. 
 
   
 
 
 
 


