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+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že zajtra t.j. v piatok 21.12.2018 bude zatvorený 
z dôvodu čerpania riadnej dovolenky zamestnancov. V mimoriadnych prípadoch, v prípade potreby 
pohrebnej služby môžete kontaktovať telefónne číslo 0911 956 258. 
 
+ Marius Pedersen - vývozca komunálneho odpadu v Nemšovej oznamuje občanom,  že vývoz 
komunálneho odpadu v časti Nemšová sa počas Vianočných sviatkov posúva zo stredy 26.12.18 
na štvrtok 27. decembra a vývoz v m.č. Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska Závada sa taktiež posúva 
zo stredy, 2.1.2019 na štvrtok 3.1. 2019. 
 
+ Primátor  Mesta Nemšová v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, zvoláva 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej na deň 

27. decembra  2018  t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej,  
ul. SNP č. 1, na  poschodí. 
P r o g r a m : 
1.        Otvorenie a voľba návrhovej komisie 
2.         Návrh programového rozpočtu mesta Nemšová na roky 2019 – 2021 
           Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Nemšová k programovému rozpočtu mesta 
           Nemšová na r. 2019 – 2021 
3.        Návrh programového rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na roky 2019 – 2021 
           Návrh finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová na roky 2019 -2021 
4.        Návrh  VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej 
 školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta 
 Nemšová,  ktoré dopĺňa a mení VZN č. 8/2012 
5.        Návrh  VZN ktorým sa mení VZN č. 2/2018 o školských poplatkoch 
6.        Delegovanie členov rád školy a školských zariadení a Redakčnej rady Nemšovského  
           spravodajca  
7.        Návrh plánu zasadnutí MsZ Nemšová na rok 2019                                     

8.        Majetkové záležitosti: 
9.        Finančné záležitosti 
10.      Diskusia 
11.      Záver 
  
+ Stavebniny ROPSPOL na Rybárskej ulici v Nemšovej oznamujú svojim zákazníkom, že  
od 27.12.2018 do 7.1.2019 budú zatvorené.  
 
+  Centrum sociálnych služieb v Nemšovej, ul. Odbojárov 7 prijme do pracovného pomeru 
opatrovateľku do CSS na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti a terénnu opatrovateľku. 
Bližšie informácie získate na tel. č. 032/6598 385.  
 
+ Pani Šimková Elena prijme do pracovného pomeru predavačku – aj nevyučenú, alebo 
dôchodkyňu do predajne Potraviny. Možnosť nástupu je od 1.1.2019. Bližšie informácie získate 
priamo v predajni alebo na čísle telefónu 032/6598 334. 
 
+ Firma Šimáček prijme brigádnikov na dva mesiace január – február 2019 do výrobného 
závodu v Nemšovej, na kontrolu kvality výrobku. Mzda je 5,-€/hod. brutto + príplatky. Bližšie 
informácie získate na tel.č. 0911 899 031 a 0903 613 250.  
 
 



+ MUDr. Dráb oznamuje svojim pacientom, že  od 2.1.2019 do 5.1.2019 bude čerpať 
dovolenku. Zastupuje MUDr. Škunta. 
 
+ Výbor MS SČK Ľuborča, srdečne pozýva svojich členov, ako aj ostatných občanov  
na Predsilvestrovské posedenie pri hudbe dňa 30.12.2018 o 19 hod. do Kultúrneho strediska 
Ľuborča. Do tanca a na počúvanie bude hrať hudobná skupina Galaktic. 
   
Vážení spoluobčania,  
dovoľte mi aby som Vám touto cestou popriala v mene pána primátora mesta JUDr. Miloša Mojtu, 
ako aj za kolektív zamestnancov mestského úradu šťastné, veselé a požehnané Vianoce. Nech sú 
pre vás sviatkami plnými lásky, pokoja a oddychu. Nech je Vaše srdce obklopené láskou všetkých 
blízkych a žiari šťastím jasne, ako Betlehemská hviezda.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


