Oznamy 24.6.2019
+ MUDr. Dráb oznamuje svojím pacientom, že od 24.6.2019 do 29.6.2019 bude čerpať
dovolenku. Zastupuje MUDr. Škunta.
+Pošta Nemšová oznamuje zákazníkom, že z dôvodu čerpania dovoleniek bude od 1.júla do
30. septembra 2019 poskytovať služby nasledovne:
Pondelok, utorok, štvrtok a piatok v čase od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodiny.
V stredu od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodiny. V sobotu od 8:00 do 10:00 hodiny.
+ Pestovateľ z Veselého Vám bude zajtra t.j. v utorok predávať na tržnici pri Mestskom múzeu
jablká, jahody a marhule v čase od 13.00 do 14.00 hodiny.
+Dňa 29.6. sa bude v areáli ZŠ Janka Palu 2 v Nemšovej konať športový deň pre rodinky s deťmi
od 13:00 hodiny. Pre deti sú pripravené športové aktivity, súťaže, tvorivé dielne, skákacie
hrady, vozenie na koňoch a mnohé iné aktivity. Usporiadatelia sa tešia na vašu účasť.

"Divadelný súbor HUGO z Pruského Vás pozýva na premiéru novej divadelnej hry - komédie
MANGALICE. Predstavenie sa uskutoční v piatok 28.6. a v nedeľu 30.6. o 19:00 v Dome kultúry
Dubnica nad Váhom. Predstavenie je vhodné pre divákov od 15 rokov. Vstupenky si môžete
zakúpiť cez internet na stránke www.kultura.dubnica.eu alebo osobne v Dome kultúry
Dubnica nad Váhom"

+ Firma z Čadce Vás pozýva na predajnú akciu, ktorá sa uskutoční v utorok 25.6.2019 v
Kultúrnom stredisku Ľuborča od 10-tej do 17-tej hod. Ponúka široký sortiment textilu, obuvi,
spodnej bielizne, domácich a kuchynských potrieb, bylinné mastičky a iný spotrebný tovar
za výhodné ceny.
+
Slovenská sporiteľňa oznamuje, že od 1. júla až do odvolania upravuje otváracie
hodiny svojej pobočky v Nemšovej. Pobočka na Železničnej ulici bude po novom v čase
obedňajšej prestávky od dvanástej do trinástej hodiny zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.
+ V súlade s § 12, odst. 1 a § 13b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zvoláva 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň
27. júna 2019 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

2.

a) Kontrola plnenia uznesení
b) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová na 2. polrok 2019

3.

Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2018 vrátane stanoviska hlavnej kontrolórky a správy
audítorky

4.

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 – RO č. 5

5.

a) Záverečný účet VPS, m. p. o. Nemšová za rok 2018
b) Výsledky inventarizácie majetku VPS, m. p. o. Nemšová k 31.12.2018

6.

Súhrnná správa o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovacej
pôsobnosti mesta za rok 2018

7.
Návrh všeobecného záväzného nariadenia mesta Nemšová ,ktorým sa mení všeobecné
záväzné
nariadenie č. 2/2018 zo dňa 28.02.2018
a VZN č. 9/2018 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
8.

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Nemšová

9.

Schválenie zápisu do Kroniky mesta Nemšová za rok 2017

10.

Majetkové záležitosti

11. Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová – informácia
o uložení odpadu
12. Diskusia
13. Záver

