V súlade s § 12, odstavec 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zvoláva primátor mesta 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v
Nemšovej na deň 22. februára 2017 t. j. v stredu o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho
centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na poschodí s nasledovným programom:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová za r. 2016
Informácia o stave realizácie projektov financovaných z nenávratných finančných
príspevkov
Finančné záležitosti
Dodatok č. 3 k Cenníkom mesta Nemšová
Informácia o čiastkovej inventarizácii majetku mesta Nemšová k 31.12.2016
Majetkové záležitosti
Diskusia
Záver

Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na Tradičné nemšovské fašiangy v sobotu 25.
februára do amfiteátra mestského múzea. Sprievod masiek začína od bývalého kina
o 14.30 a končí pri mestskom múzeu, kde si môžete pozrieť ukážku pochovávania basy.
Účinkuje Hudobná skupina NGO a Folklórna skupina Liborčan.
Od 16.00 hod. začína pre deti vo veľkej sále kultúrneho centra karneval, kde
budú oceňované v súťaži detské masky doma vyrobené a kúpené.
Už od 12.00 hod. v amfiteátri mestského múzea môžete ochutnať a si zakúpiť
domáce zabíjačkové špeciality Gazdovstva Uhliská a ďalšie fašiangové jedlá. Hrá pre
vás DJ Vašo Hála.

Firma P&P import s.r.o. Trenčín oznamuje, že v stredu 22. 2. 2017 bude zberať papier za výmenu
v nasledovnom čase:
od
16,00 - 16,15 hod. - Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou
16,20 - 16,25 hod. - Ľuborča, autobusová zastávka, kopec
16,30 - 16,35 hod. - Trenčianska Závada, pri potravinách
16,45 - 17,00 hod. - Ľuborča, pred potravinami CBA
17,10 - 17,30 hod. - Nemšová, Mierové námestie
17,35 - 17,45 hod. - Nemšová, pred bývalým kinom
17,50 - 18,00 hod. - Nemšová, pri potravinách Mlyny ul. SNP
- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach
- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová oznamuje, že z dôvodu
poruchy na vodovodnom potrubí bude v utorok 21.2.2017 od 8,00 h. až do odstránenia
poruchy odstavený prívod vody na uliciach Šidlíkové a Šmidkeho. Ďakujeme za pochopenie.
Súkromný pestovateľ ponúka na predaj dnes na mestskej tržnici pri múzeu v
čase od 12 do 13 hod. a v mestskej časti Ľuborča pri kultúrnom stredisku od 13 do 13,30
hod.
jablká červené aj žlté v 5-kg balení, cibuľu, cesnak, mrkvu, petržlen, fazuľu, mletú
čerstvú sladkú papriku, lúpané vlašské orechy, domáci mak, sušené slivky a brusnice,
sušený zázvor a ananás.

