
Hl. 27.4.16: 
+ Primátor Mesta Nemšová v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva   
v Nemšovej dnes o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, 
na  poschodí. 
P r o g r a m : 
1.        Otvorenie 
2.        kontrola plnenia uznesení  
           prerokovanie upozornenia prokurátora  
3.        Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016  
4.       Návrh na schválenie navýšenia základného imania  obcou Horné Srnie v RVS VV s.r.o.    
           Nemšová 
5.        Správa o činnosti a hospodárení RVS VV, s r. o. Nemšová za rok 2015 
6.        Informácia o schválení žiadosti o NFP  z OPK ŽP na projekt „  Odkanalizovanie                    
           mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia  ČOV Nemšová “ 
7.        Návrh na menovanie kronikárky mesta Nemšová 
8.        Majetkové záležitosti 
9.        Diskusia 
10.      Záver 
 
+  Mestský úrad oznamuje že vývoz hnedých nádob na BRO sa koná zajtra, vo štvrtok 
28.4. v častiach Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska Závada. 
 
+ Mesto Nemšová Vás pozýva  na kultúrno-spoločenské podujatie Tradičné stavanie 
májov spojené s lampiónovým sprievodom a ohňostrojomv sobotu 30. apríla 2016 
s nasledovným programom: 
Stavanie májov začne o: 
18.00 v časti Trenčianska Závada pri ihrisku, 
18.30 v časti Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou, 
19.15  v časti Ľuborča pred Miestnym kultúrnym strediskom, 
19.45  v časti Nemšová v amfiteátri mestského múzea. 
O 20.15  hod. začne lampiónový sprievod od amfiteátra Mestského múzea po ulici SNP, Janka 
Palu, Sklárskej a späť. 
O 21.00 hod. začne ohňostroj. 
O dobrú náladu sa postará  Folklórna skupina Liborčan a Dychová hudba Nemšovanka.         
 
+  Súkromný pestovateľ z Poľska bude predávať zajtra, 28. apríla v čase od 8.00  
do 16.00 hod. na trhovisku pri mestskom múzeu konzumné zemiaky v 15 kg balení a jablká  
v 5 kg balení za výhodné ceny. 
     
+ Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku a Senior klub v Nemšovej 
pozýva svojich členov na pešiu turistickú vychádzku po  Náučno - poľovníckom a lesníckom 
chodníku v Ľuborčianskej doline s cieľom na „Gazdovstve Uhliská“ v Trenč. Závade   
zajtra, vo štvrtok  28.4.2016. Zraz záujemcov je o 9:00 hod. pri Senior klube. 
 
+ Riaditeľka Materskej školy na ulici Odbojárov a jej elokovaných tried na uliciach 
Kropáčiho, Ľuborčianskej a Trenčianskej oznamuje zákonným zástupcom detí, že v dňoch  



od 2.-6. mája 2016 v čase od 10,30 do 16,00 hod. prijíma písomné žiadosti o prijatie detí  
na predprimárne vzdelávanie.   
Súčasne srdečne pozýva rodičov a deti na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 
v pondelok 2. mája 2016 od 9,00 hod. v každej prevádzke materskej školy.   
 
+ Riaditeľ Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová oznamuje rodičom, že 
podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do Materskej školy sv. Gabriela, Školská 9, 
Nemšová pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v pondelok 02.05.2016 od 14:30 do 17:00 
hodiny. Miestom podávania žiadosti je Materská škola sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová. 
Tlačivo žiadosti je možné vopred vytlačiť z web stránky 
školy:  www.sksnemsova.sk  alebo  bude k dispozícii na recepcii školy. Pri odovzdávaní 
vyplnenej žiadosti je potrebný ku kontrole údajov rodný list dieťaťa a občiansky preukaz 
zákonného zástupcu.  

+ PD Vlára Nemšová oznamuje, že prijme brigádnikov na jarné práce v chmelnici – 
zapichovanie a  otáčanie v termíne do 31. mája. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na čísle tel. 
0905 443 017 alebo osobne na personálnom oddelení PD Vlára počas pracovnej doby. 

+ PD Vlára Nemšová oznamuje včelárom, že do konca tohto týždňa bude vykonávať 
chemickú ochranu všetkých porastov repky olejnej v k.ú. Nemšová, Ľuborča a Kľúčové. 
 
+ LEONI Slovakia prijme do prevádzky v Trenčianskej Teplej – Dobrej  do trvalého 
pracovného pomeru výrobných operátorov a výrobné operátorky do trojzmennej prevádzky. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne na personálnom úseku  v Dobrej alebo telefonicky  
na čísle  032 – 6550215. 
 

+ Firma KOHAPLANT – predajca ovocných drevín bude predávať v piatok 29. apríla  
ovocné stromčeky rôznych druhov a odrôd vypestovaných z bezvirózneho materiálu, ríbezle, 
egreše a iné bobuľoviny, viniče, balené ruže, špeciálne hnojivá. Korene stromčekov sú 
ošetrené špeciálnym gélom, ktorý ochraňuje korene pred vysychaním. Záujemcovia si môžu 
prísť uvedený tovar zakúpiť nasledovne: 
- od 8,00 do 8,30 hod. v mestskej časti Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou, 
- od 9,00 do 9,30 hod. v mestskej časti Trenčianska Závada pred predajňou potravín, 
- od 10,00 do 10,30 hod. v mestskej časti Ľuborča pred kultúrnym strediskom, 
- od 11,00 do 11,30 hod. v časti Nemšová na tržnici, pri mestskom múzeu. 
 
+ Gazdovstvo Uhliská vás pozýva  na prvé kolo detských jazdeckých pretekov Banjamin 
Cup, ktoré sa uskutočnia v sobotu  30. apríla. od 10.00 hodiny. Pripravený je pre vás 
sprievodný program ako krst žriebätka, stavanie mája so živou hudbou a aktivity pre deti.  
 
+ Občianske združenie PEREGRÍN oznamuje prihláseným účastníkom zájazdu  
do Kremnických Baní a Kremnice, že odchod autobusu bude v nedeľu 1. mája o 7.45 hod. 
z Mierového námestia v Nemšovej. Zájazd pripravilo Občianske združenie v spolupráci 
s Mestom Nemšová. 

+ Vážení občania, v utorok 24. mája sa o 19,00 hod. v Kultúrnom centre v Nemšovej 
uskutoční koncert Ľudovej hudby Kandráčovci,  na ktorý vás srdečne pozývame. Cena 
vstupenky je 10,-€. Vstupenky si môžete zakúpiť na Mestskom úrade v Nemšovej počas 
pracovnej doby. 


