
Hlásenie 03.06.2021  

 +    V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov, primátor mesta Nemšová zvoláva 28. neplánované zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa: 3.júna 2021, t.j. vo štvrtok 

o 17,00 hodine vo veľkej sále Kultúrneho centra v Nemšovej, na ul. SNP č. 1, na prízemí 

s nasledovným programom: 

1.       Otvorenie 

2.       IBV Pod horou Kľúčové – prideľovanie pozemkov žiadateľom 

3.      Zmena uznesenia č. 217 z 24.9.2020 – spolufinancovanie Žiadosti o poskytnutie  

          NFP k projektu: Vodozádržné opatrenia v meste Nemšová – ZŠ Janka Palu 2, 

Nemšová“    

4.       Majetkové záležitosti: 

          4.1 Zámer a prenájom pozemkov v areáli NTS - Mestský podnik služieb Nemšová,  

                s.r.o.  

          4.2 Uzatvorenie nájomnej zmluvy so Spoločenstvom bývalých urbárnikov  

                a lesomajiteľov Nemšová,  

5.       Diskusia 

6.       Záver  

  
+ Základná umelecká škola Nemšová oznamuje rodičom detí, že podávať prihlášky na štúdium vo 

všetkých odboroch – hudobný, výtvarný, tanečný a literárno – dramatický na školský rok 2021/2022 

môžu od 15. mája do 15.júna elektronickou formou. Prihlášky nájdete na webovom sídle školy 

www.zusnemsova.sk. V prihláške je potrebné vypísať všetky povinné údaje. Zákonný zástupca uvedie 

svoj telefonický a emailový kontakt z dôvodu spätnej väzby a zašle vypísanú prihlášku na 

zusnemsova@gmail.com. K prihláške je potrebné vypísať aj čestné prehlásenie pre zber údajov a 

súhlas so spracovaním osobných údajov  

+ Firma Daejung Europe, s. r. o., prevádzka Nová Dubnica prijme do svojho tímu  na 

pracovnú pozíciu - operátora kvality, hodinová mzda je stanovená vo výške 4,63  eura 

brutto. Miesto výkonu práce: Nová Dubnica. 

Práca na tri zmeny, práca v stoji. Autobusová doprava zabezpečená. Linka D1 zo smeru 

Ladce, Košeca, Ilava. Linka D2 zo smeru Pruské, Bohunice. Bližšie informácie získate na tel. 

čísle 042/32 11 520 alebo 0911 556 809. 

+ Klub skalničkárov v Trenčíne Vás pozýva na predajnú burzu skalničiek, bonsajov, 

ihličnanov, ktorá sa uskutoční vo vonkajších priestoroch kultúrneho domu v Skalke nad 

Váhom v sobotu dňa 5.6.2021 v čase od 8.00 do 12.00 hod.  

+ Občianske združenie Hravé hlavy pozýva deti vo veku od 10 do 14 rokov na 

dobrodružný stanový tábor v táborisku za obcou Hrádok. Tábor bude prebiehať od 22. 

do 29. júla a jeho témou bude Cesta časom. Viac informácii a prihlasovanie na plagáte 

na nástenke pri Mestskom úrade alebo na t.č. 0944 921 534. 

+ Vážení občania, 
Mesto Nemšová oznamuje, že obyvatelia, ktorí majú záujem a ešte nie sú registrovaní na 
očkovanie proti ochoreniu COVID -19, sa môžu prihlasovať tento týždeň na mestskom 
úrade, až do piatku 4. júna 2021. V prípade záujmu kontaktovať sekretariát na telefónnom 
čísle: 032/6509611, 0918 876 725 alebo e-mailom na: sekretariatprimatora@nemsova.sk  

mailto:sekretariatprimatora@nemsova.sk


Nahlásení občania dostanú termín na očkovanie v krajskom vakcinačnom centre (VKOC Trenčín, 
VKOC Prievidza), v prípade dostatočného počtu nahlásených je možné zabezpečiť očkovanie 
priamo v obci. Očkovať sa bude vakcínou Comirnaty od firmy Pfizer BioNTech. 
Pre občanov, ktorí sú imobilní, ležiaci a nemôžu sa dostaviť na očkovanie do 
vakcinačného centra je možnosť zaočkovania v domácom prostredí, prostredníctvom 
výjazdovej očkovacej služby. 

 

 
 

 

 

 

 


