30.1.2019

Súkromný podnikateľ z Poľska bude predávať zajtra, vo štvrtok na mestskom trhovisku
v Nemšovej pri múzeu v čase od 8 do 15 hod. :
- zemiaky v 15 kg balení na konzum
- jablká v 5 kg balení.
+

+
Primátor Mesta Nemšová JUDr. Miloš Mojto
v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zvoláva 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 31. januára 2019, t. j.
vo štvrtok o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na poschodí.
Program:
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej komisie
3.
Zánik mandátu primátora mesta Nemšová
4.
Zmena v orgánoch spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára Váh, s r. o.
Nemšová a v Mestskom podniku služieb, s r. o. Nemšová
5.
Informácia o zámere prevádzkovania areálu NTS
6.
Návrh Memoranda o spolupráci Futbalovej Akadémie TSK pri FK Dubnica nad
Váhom s mestom Nemšová
7.
Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019
8.
Majetkové záležitosti:
9.
Návrh na zriadenie komisie na prešetrenie sťažnosti
10.
Diskusia
11.
Záver
+
Pošta Nemšová oznamuje občanom že v dňoch od 28.1. 2019 – 06.03. 2019 budú otváracie
hodiny nasledovné:
- v pondelok, utorok, štvrtok a v piatok otvorená v čase od 8.30 do 15.00hod
- v stredu od 8.30 do 17.00 hod
- v sobotu od 8.00 do 10.00.
Každodenná obedňajšia prestávka bude v čase od 12.00 do 13.00 hod.

Novootvorené detské jasle v Dubnici nad Váhom oznamujú rodičom, že prijímajú do svojho
zariadenia deti od jedného roka. V prípade záujmu a ďalších informácií môžete kontaktovať číslo
telefónu 0903 023 479.
+

Gazdovstvo Uhliská Vás pozýva na „Fašiangovú zabíjačku na Gazdovstve Uhliská“
v sobotu, 9.2.19 od 10 hod. Môžete sa tešiť na zabíjačku spojenú s ochutnávkou a predajom
zabíjačkových špecialít. Počas dňa bude hrať živá hudba. V cene 10,-€ v zmysle hesla „ZJEDZ
KOĽKO VLÁDZEŠ“ je zahrnutá neobmedzená konzumácia zabíjačkových špecialít na jednu
osobu, bez nápojov. Je zabezpečená autobusová doprava z Nemšovej NASLEDOVNE:
- v sobotu o 9,30 hod. a 10,30 hod. odchod z Nemšovej z Mierového námestia, autobus bude mať
zastávku aj v Ľuborči pri potravinách COOP Jednota
- o 14 hod. a o 16 hod. pôjde autobus späť z Gazdovstva Uhliská do Nemšovej.
+

