
+ Zástupca primátora mesta Nemšová v súlade s § 12, odst. 1 a § 13b zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva 
neplánované 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej dnes v  
piatok  2. augusta  2019  o 16.00 hodine do zasadačky Mestského úradu 
v Nemšovej, ul. Janka Palu 2/3, na  poschodí s nasledovným programom: 
1.        Otvorenie 
2.        Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 – RO č. 6 

3.      Transformácia združenia BIOMASA, združenie právnických osôb 
informácia 

 4.        Majetkové záležitosti: 
           Zmena uznesenia č. 45 zo dňa 28.02.2019 
 5.        Záver   
 
+ Coop Jednota Trenčín, spotrebné družstvo,  prevádzka v Nemšovej, ul. 
Ľuborčianska 753 oznamuje svojim zákazníkom, že upravuje pracovnú dobu 
v čase čerpania dovoleniek a práceneschopnosti  pracovníčky na uvedené časy: 
Pondelok 6,00-10,00 
Utorok 6,00-16,00 
Streda 6, 00-16,00 
Štvrtok 6,00-16,00 
Piatok 6,00-16,00 
Sobota 6,00-12,00 
Nedeľa -  zatvorené 
Rozhodnutie o čase predaja platí až do odvolania. 
 
+ Dobrovoľný hasičský zbor Kľúčové poriada pre svojich členov a ich 
rodinných príslušníkov zájazd na kúpalisko Vincov Les v sobotu 10. augusta 
2019 s odchodom autobusu o 8.00 hod. od hasičskej zbrojnice v Kľúčovom.  
V prípade, že kapacita nebude naplnená členmi DHZ, zúčastniť sa môžu aj 
rodinní príslušníci a  daľší občania. Prihlásiť sa môžete u Miroslava Štefulu, 
ktorý vám  podá bližšie informácie. 

+ Občianske združenie Žabka bike team Horné Srnie  v spolupráci s obcou 
Horné Srnie a mestom Nemšová pozývajú všetkých športových priaznivcov na 
4. ročník cyklomaratónu v Hornom Srní, ktorý sa uskutoční  v sobotu 3. augusta. 
Poriadatelia prosia občanov aby v čase pretekov  obmedzili pohyb  na úseku ulíc 
Hradná a oblasti nemšovského jazera kde budú prechádzať pretekári . Za 
pochopenie ďakujú poriadatelia. Príďte si užiť atmosféru  cyklopretekov. 



+ Firma P&P import s. r. o. (prevádzka Trenčín) oznamuje výkup papiera ktorý 
sa uskutoční  v utorok 6.8. v nasledovnom čase: 

15,30 - 15,40 hod. - Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou 
             15,45 - 15,50 hod. - Ľuborča, zást. BUS, kopec 
             15,55 - 16,00 hod. - Trenčianska Závada, pri potravinách 
             16,10 - 16,20 hod. - Ľuborča, pred potravinami CBA 
             16,30 - 16,40 hod. - Nemšová, Mierové námestie 
             16,45 - 16,55 hod. - Nemšová, pred bývalým kinom 
             17,00 - 17,05 hod. - Nemšová, pri potravinách Mlyny na ul. SNP 
 
- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách a krabiciach 
- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY 
- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly  
 
 


