
Hl.: 27.6.2016 

+ Primátor  Mesta Nemšová v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva   
v Nemšovej na zajtra, 28. júna  2016 o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra 
v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na  poschodí. 
P r o g r a m : 

� Otvorenie 
� Kontrola plnenia uznesení  
� Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová na 2. polrok 2016 
� Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2015  
� Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.3.2016 
� Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016  
� Záverečný účet VPS, m. p. o. Nemšová za rok 2015 
� Plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 31.03.2016 
� Súhrnná správa o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovacej  
      pôsobnosti mesta za rok 2015 
� Informácia o podaní žiadosti na predprimárne vzdelávanie ku školskému roku 2016/2017 
� Správa o činnosti a hospodárení Mestského podniku služieb, s r. o. Nemšová  za rok 2015 
� Informácia o príprave otvorenia letného kúpaliska a cenník vstupného na sezónu r. 2016 
� Súborné stanovisko ku konceptu Územného plánu mesta Nemšová  
� Návrh VZN č. .../2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými  
      odpadmi na území mesta Nemšová 
� Návrh VZN č. .../2016, ktorým sa dopĺňa VZN č. 6/2014 a VZN č. 11/2015 o miestnom  

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová 
� Majetkové záležitosti:   
� Stanovisko mesta Nemšová k realizácii projektu: „ Odkanalizovanie mikroregiónu   Vlára -Váh 

a intenzifikácia  ČOV Nemšová “ v zmysle finančnej analýzy a návrhu na   prerozdelenie 
obchodných podielov spoločnosti RVS VV, s r. o. Nemšová  

� Diskusia 
� Záver  

 
+ Mesto Nemšová Vás pozýva na slávnostné otvorenie letného kúpaliska, ktoré sa 
uskutoční dňa 30.06.2016 t.j. vo štvrtok od 16:00 hod. Tešiť sa môžete na hudobné vystúpenia 
a detské atrakcie. O 18:00 hod. bude slávnostné strihanie pásky a potom vystúpi hudobná 
skupina Polemic. Vstup je zdarma a  v tento deň kúpanie nebude 
možné. Prevádzkovanie  letného kúpaliska začne 1.7.2016 od 10.00 hod. 
 
+ Spoločnosť FEHERS, presklená predajňa ovocia - zeleniny a potravín na ul. J. Palu 
v Nemšovej oznamuje zmenu otváracích hodín v pondelok – sobota od 6,00 h. do 23,00 h. 
a v nedeľu od 8,00 h. do 23,00 h. 
 
+  Hydinárska farma Nitra bude predávať zajtra v utorok, 28.6.2016, 17- týždňové  
mládky rôznej farby pred znáškou - červené, 28 - týždňové mládky v plnej znáške a  
9 mesačné nosnice 
Predaj sa uskutoční nasledovne: 
- od 10,00 hod. do 10,20 hod. v Nemšovej, na tržnici pri mestskom múzeu, 
- od 10,20 hod. do 10,30 hod. v časti Ľuborča pred KS, 
- od 10,30 hod. do 10,45 hod. v časti Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou. 
  



 
 


