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+ Primátor  Mesta Nemšová v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov,  zvoláva neplánované 31. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva  v Nemšovej dnes o 16.30 hodine do zasadačky Mestského úradu, ul. Janka 
Palu 2/3, Nemšová, na  poschodí. 
P r o g r a m : 
1.        Otvorenie 
2.        Prijatie kontokorentného úveru Mestským podnikom služieb Nemšová s. r. o. 
           prostredníctvom VÚB a. s.  
3.        Majetkové záležitosti 
4.        Záver   
 
+ MUDr. Marušincová oznamuje pacientom, že v dňoch 23. a 24. novembra nebude 
ordinovať. Súrne stavy ošetrí MUDr. Zavřel v Hornom Srní.  
 
+  Firma P&P import s.r.o.  oznamuje že výkup papiera za ktorý následne odovzdá 
toaletné papiere, hygienické výrobky a doplnkový tovar  sa  uskutoční  v piatok , 24.11.2017 
v čase od:  
- 16,00 - 16,10 hod. – v m. č. Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou 
- 16,15 - 16,20 hod. – v m.č. Ľuborča, BUS zastávka, kopec 
- 16,25 -16,30 hod. – v m.č. Trenčianska Závada, pri potravinách 
- 16,35- 16,45 hod. – v m.č. Ľuborča, pred potravinami CBA 
- 16,50 - 17,00 hod. – v Nemšovej, Mierové námestie 
- 17,05 - 17,15 hod. – v Nemšovej, pred bývalým kinom 
- 17,20 - 17,30 hod. - vNemšovej, pri potravinách Mlyny na ul. SNP 
- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach 

- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY 

- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly. 
 
+ Vážení spoluobčania, vážení rodičia, milé deti srdečne Vás pozývame v nedeľu,  
3. decembra od 13 hod. stráviť spoločne príjemné chvíle pri rozsvietení vianočného 
stromčeka a privítaní Mikuláša.  
V KC Nemšová od 13 hod. do 15,45 hod. sú pre vás pripravené vianočné tvorivé dielne  
pre deti, ale aj pre dospelých na ktorých si budete  môcť vytvoriť ikebany, venčeky, vianočné 
ozdoby, adventné vence a medovníky. V amfiteátri mestského múzea budú od 14 hod. 
prebiehať remeselnícke trhy, budete si môcť zakúpiť ručné práce žiakov, vianočné oplátky, 
medovinu, punč, varené víno a bude sa podávať aj primátorská kapustnica. O 16 hod. začne 
vianočné pásmo žiakov a na záver spoločne privítame Mikuláša so svojimi sladkými 
darčekmi.    
Organizátori sa tešia na príjemné chvíle strávené spolu s Vami.    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
+ Západoslovenská distribučná, správca energetických zariadení  upozorňuje občanov  
na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne 
do výšky 3 metrov od zeme. V prípade  ak dreviny prerastú uvedenú výšku, je potrebné  
ich orezanie. V termíne do 7.1.2018 ak je potrebné, sa dá požiadať vypnutie vedenia na čísle 
telefónu 032/6533365 u pána Jána Capáka. Orezaná drevná hmota je v kompetencii 
a zodpovednosti vlastníka. Konečný termín vykonania prác je 7.1.2018. Orezané konáre 
stromov je možné priviezť na kompostáreň v Nemšovej, ul. Gorkého,  počas otváracích hodín. 



+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že knihu Monografia mesta Nemšová 
a magnetky, ktoré boli vydané pri príležitosti 775. výročia o prvej písomnej zmienke 
o Nemšovej  sú aj naďalej v predaji na Mestskom úrade v Nemšovej počas úradných hodín. 

+ MsÚ Nemšová vyzýva občanov ktorí neuhradili poplatok za komunálne odpady, 
drobné stavebné odpady a daň z nehnuteľnosti, aby tieto uhradili v čo najkratšom čase. 
Včasnou úhradou predídete následným exekučným vymáhaním pohľadávky.   

+ PEREGRÍN, občianske združenie na pomoc onkologickým pacientom oznamuje, že od 
septembra 2017 začalo prevádzkovať požičovňu zdravotných pomôcok. Zapožičať  
si môžete: elektrické polohovateľné lôžko s matracom a hrazdou, invalidný vozík, zdvihák, 
WC kreslo, chodúľku, chodítko so 4 kolieskami, chodítko vysoké, sprchovaciu stoličku,  
WC nástavec plastový, šlapák na nohy a tlakomer digitálny. Podmienkou zapožičania 
zdravotnej pomôcky klientovi sú jeho vážne zdravotné ťažkosti, potvrdené ošetrujúcim 
lekárom. Poplatok za požičanie je podľa aktuálneho cenníka. Bližšie informácie získate  
u p. Anky Kebískovej, č.t. 0904 373 416 a u p. Jany Králikovej, č.t. 0905 596 949. 

 

 

 


