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+ Hydinárska farma predáva dnes za akciové ceny 28 týždňové mládky ISA BROWN 
v plej znáške, 9-mesačné nosnice MORAVIA červené, brojlerové kačice na výkrm s váhou 
3 kg. Predaj bude uskutočnený nasledovne: 
- v Nemšovej na tržnici pri mestskom múzeu od 14 do 14,20 hod., 
- v časti Ľuborča pred KS od 14,20 do 14,30 hod., 
- v časti Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou od 14,30 do 14,40 hod.  
 
+ Pestovateľ z Veselého predáva dnes ihneď po vyhlásení  na mestskej tržnici pri múzeu 
tohtoročné Slovenské jablká za veľmi výhodnú cenu.   
 
+ Vážení občania, 
opätovne vás upozorňujeme a žiadame o zabezpečenie uzatvorenia svojich psov a zabránenie 
ich voľnému pohybu. Neustále sa opakujú sťažnosti občanov, predovšetkým rodičov malých 
detí na voľný pohyb psov. V zmysle VZN mesta Nemšová č.  1/2007  a jeho doplnení  
č. 2/2011 o držaní psov, sa priestupku dopustí ten, kto nezabráni tomu, aby pes znečisťoval 
verejné priestranstvá, útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá. Ďalej sa 
priestupku dopustí ten, kto  nerešpektuje zákaz voľného pohybu psov.  Za priestupok môže 
byť uložená pokuta v správnom konaní vo výške až 166 €.  
 
+ Primátor  Mesta Nemšová v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva   
v Nemšovej na deň 28. septembra  2016  t. j. v stredu o 17.00 hodine do zasadačky 
Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na  poschodí. 
P r o g r a m  : 
- voľba návrhovej komisie 
- kontrola plnenia uznesení   
- plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.06.2016 a monitorovacia správa mesta Nemšová  
  k 30.06.2016 
 - návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016  
- plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.06.2016       
- zmena v komisii  finančnej a správy mestského majetku  
- majetkové záležitosti 
- diskusia 
- záver. 
 
+  Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých pozýva svojich členov 
na benefičný koncert, ktorý sa bude konať dňa 16.10.16 v Istropolise, v Bratislave. Odchod 
autobusu bude o 7,10 hod. z Mierového nám. v Nemšovej. Poplatok za zájazd je 7,-€. 
Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť do 29.9.2016 u pána Mariana Králika, bytom 
Nemšová, ul. SNP č. 45. Na Vašu účasť sa teší Výbor SZ ZO Horné Srnie.  
 
+ Mesto Ilava Vás pozýva na COUNTRY FEST Ilava ktorý sa koná dnes od 16 hod.  
do 22 hod. na Mierovom námestí v Ilave. O Vašu zábavu sa postarajú Jaro Nečesaný, Kapela 
Svište, Ľ. Turcer a jeho hostia Nikol a Elis, Kapely Šidlo a Texas. Bude možnosť zakúpenia 
občerstvenia. V prípade nepriaznivého počasia sa vystúpenia uskutočnia  v dome kultúry, 
vstup bude zdarma.  
 



+ Spoločnosť LEONI Slovakia s.r.o. s prevádzkou v Ilave príjme do zamestnania 
mechanikov - nastavovačov do elektrovýroby na 3-zmennú prevádzku s nástupom ihneď. 
V prípade záujmu sa dostavte na personálne oddelenie do Ilavy, príp. sa informujte 
telefonicky na čísle 042/3220536.  
 
 
+ Centrum sociálnych služieb  - LIPOVEC v Hornom Srní hľadá do pracovného pomeru 
opatrovateľku v trojzmennej prevádzke. Požiadavka stredné odborné vzdelanie so zameraním 
na opatrovanie alebo akreditovaný opatrovateľský kurz v počte min. 220 hodín. Bližšie 
informácie na tel. è. 032/6588 387 alebo 0901 918 590. 
 
+ Výbor Miestneho spolku slovenského červeného kríža v Ľuborči oznamuje občanom, 
že odber krvi sa uskutoční dňa budúci týždeň v utorok, 27. septembra 2016 v Kultúrnom 
centre Nemšová. So sebou si treba priniesť občiansky preukaz a kartičku poistenca. Odber 
začne ráno o 7,30 hod. do 10,30 hod.   
  
+ Vážení občania v priestoroch budovy Mierového námestia č. 24 v Nemšovej  
je otvorená prvá galerijná predajňa European Art, kde môžete vidieť a zakúpiť si viac ako 200 
umeleckých diel od známych a aj menej známych autorov, originálne obrazy, keramiku, 
vitráže, šperky, ručne maľovaný hodváb, svietniky.    
 
+ Obec Bohunice pripravuje 4. ročník súťaže o najlepšiu pálenku regiónu  a 3. ročník 
súťaže o najlepšiu zemiakovú placku. Do súťaží sa môžu prihlásiť občania z regiónu Vršatec. 
Bližšie informácie a prihlášky nájdete na obecnom úrade alebo na www.obecbohunice.sk. 
Vyhodnotenie súťaží sa uskutoční dňa 9. októbra so začiatkom o 15:00 hod. v kaštieli 
v Bohuniciach. Pre výhercov sú pripravené vecné ceny. Súčasťou podujatia bude sprievodný 
program:- Divadelné predstavenie „Kráľ kráľov“ – divadelný súbor MASKY Ilava,-
Zemiakové „dožinky“ v podobe súťaže „Bohunická placka“, -Malý trh s ručne robenými 
výrobkami, -„Koštovka“ pálenky, hudba a ďalšie. 
 


