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+ Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať dnes na tržnici v Nemšovej pri mestskom 
múzeu  od 12.10 do 12.30 jablká rôznych odrôd.  
 
+ Primátor  Mesta Nemšová v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva  Nemšová 
dnes, v pondelok o 17.00 hodine do  veľkej sály Kultúrneho centra, ul. SNP č.1, Nemšová,  
na prízemí.  
P r o g r a m  : 
  1.  Otvorenie 
  2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3.  Oznámenie výsledkov komunálnych volieb – správa mestskej volebnej komisie,  
       odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom  
       novozvoleného mestského zastupiteľstva 
  4.  Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia   
       ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom 
  5.  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 
  6.  Vystúpenie novozvoleného primátora mesta 
  7.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
  8.  Voľba návrhovej komisie 
  9.  Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  
       zasadnutia mestského zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2,3,5 zákona SNR č.369 /1990  
       Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších zmien  a doplnkov 
10.  Zriadenie komisií pri MsZ, voľba predsedov a členov komisií 
11.  Zriadenie výborov v mestských častiach, voľba predsedov a členov výborov 
12.  Určenie a schválenie sobášiacich a vykonávajúcich občianske obrady 
13.  Určenie a schválenie platu primátora mesta 
14.  Záver 
 
+   Firma P + P import oznamuje, že zajtra,  v utorok 11.12.18 bude vykupovať papier  
za ktorý následne odovzdá toaletný papier, hygienické vreckovky, papierové utierky a servítky 
nasledovne: 
Čas     : 15,30 - 15,40 hod. – m.č. Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou 
             15,45 - 15,50 hod. – m.č. Ľuborča, autobusová zastávka, kopec 
             15,55 - 16,00 hod. – m.č. Trenčianska Závada, pri potravinách 
             16,10 - 16,25 hod. – m.č. Ľuborča, pred potravinami CBA 
             16,35 - 16,50 hod. - Nemšová, Mierové námestie 
             16,55 - 17,05 hod. - Nemšová, pred bývalým kinom 
             17,10 - 17,20 hod. - Nemšová, 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 
 
+ Centrum sociálnych služieb v Nemšovej, ul. Odbojárov 7 prijme do pracovného pomeru 
opatrovateľku, na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti. Bližšie informácie získate  
na tel. č.   0918 767 384. 
 
+ Mestská pálenica v Nemšovej oznamuje, že príjme do pracovného pomeru páleničiara. 
Bližšie informácie získate na č. tel. 0907 597 785. 



 

+ Verejno – prospešné služby, mestská príspevková organizácia Nemšová, prijme  
do pracovného pomeru vodoinštalatéra - pracovníka pre obsluhu kotolne v bytových domoch,  
ktorý spĺňa predpísanú odbornú spôsobilosť pre samostatnú obsluhu teplovodných kotlov VI. triedy 
/ s výkonom do 100kW / na plynné palivo. Požiadavky na zamestnanca : prax, vodičský preukaz 
skupiny „B“, bezúhonnosť, flexibilita a zodpovednosť. Platové podmienky podľa zákona  
č. 553/2003 + osobné ohodnotenie. Žiadosti s profesijným životopisom a súhlasom s evidovaním 
osobných údajov v personálnej databáze spoločnosti zasielajte na email: vps@nemsova.sk, info.  
na tel. 032 6598 422, alebo osobne na VPS, m.p.o. Nemšová. Termín nástupu je 1.1.2019.  
 
+ Verejno – prospešné služby, mestská príspevková organizácia Nemšová, prijme  
do pracovného pomeru pracovníka pohrebných služieb. Požiadavky na zamestnanca : vodičský 
preukaz skupiny „B“, bezúhonnosť, flexibilita a zodpovednosť. Platové podmienky podľa zákona  
č. 553/2003 + osobné ohodnotenie. Žiadosti s profesijným životopisom a súhlasom s evidovaním  
osobných údajov v personálnej databáze spoločnosti zasielajte na email: vps@nemsova.sk, info.  
na tel. 032 6598 422, alebo osobne na VPS, m.p.o. Nemšová. Termín nástupu je 1.1.2019.  
 
+ Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh Nemšová oznamuje svojim odberateľom, že 
od pondelka 10. decembra do piatka 21. decembra 2018 budú pracovníci vykonávať odpočty 
vodomerov v Nemšovej m.č. Ľuborča, Kľúčové, Trenčianska Závada a Nemšová. Žiadame preto 
občanov, aby sprístupnili vodomerné šachty, vyčerpali vodu zo šácht, osadili rebríky a uviazali 
psov. V prípade, že nebude možné vykonať odpočet, bude vám do poštovej schránky vhodený 
odpočtový lístok, ktorý doručte do sídla našej spoločnosti alebo stav vodomeru nahláste na číslo 
telefónu uvedené na odpočtovom lístku. Ďakujeme za pochopenie. 
 
+ Mestský úrad v Nemšovej Vás srdečne pozýva na koncert Marca Rajta. Tento známy 
husľový virtuóz prinesie k nám svoje vianočné turné s názvom „Anjelské husle“, na ktorom 
odprezentuje pripravovaný album s najznámejšími vianočnými skladbami a koledami v unikátnom 
prevedení. Príďte si vychutnať jedinečný koncert a ponoriť sa do príjemnej vianočnej atmosféry, 
o ktorú sa postará Marco so svojou  skupinou v piatok,  14. decembra o 18.00 hodine do Kultúrneho 
centra v Nemšovej na ulici SNP. Vstupenky v hodnote 10€ si môžete zakúpiť v pokladni  
Mestského úradu počas úradných hodín, prostredníctvom www.ticketportal.sk, alebo pred 
začiatkom predstavenia. Najlepšie strávený čas je čas s dobrou hudbou a svojimi blízkymi. 
 
+ Vážení spoluobčania, celoeurópske hnutie Friends of Glass ( priatelia skla) spustilo 8. júna 
2018 na Svetový deň oceánov kampaň pod názvom „ Na zdravie moriam a oceánom“, do ktorej sa 
zapojila aj spoločnosť Vetropack Nemšová s.r.o.. Výstavu zameranú na túto kampaň si môžete prísť 
pozrieť aj vy. Je nainštalovaná v priestoroch Mestského múzea v Nemšovej. Všetci ste srdečne 
pozvaní!  
 
+ Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín oznamuje, že bola zrušená výnimka  
na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, to znamená že všetky chovy 
ošípaných aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu musia byť registrované. 
Chovateľ je povinný zaregistrovať chov v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina, 
Rosinská cesta 12 Žilina. Registráciu je možné vykonať prostredníctvom Regionálnej veterinárnej 
a potravinovej správy Trenčín, Súdna 22 na tlačive Registrácia chovu, ktoré je uvedené v prílohe 
č.3 Vyhlášky č. 17/2012 o identifikácii a registrácii ošípaných. Tlačivo je možné si vyzdvihnúť  
na Regionálnej veterinárnej správe v Trenčíne, alebo aj na Mestskom úrade v Nemšovej, oddelenie 
správne, referát ŽP. Vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na Regionálnej veterinárnej správe  
v Trenčíne, kde bude chovateľovi pridelené registračné číslo chovu. 



 
+ 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 a v šírke 4m po oboch stranách elektrického vedenia. 
V prípade  ak stromy a kríky prerastú nad výšku 3m  je potrebné  ich orezanie, alebo zrezanie 
z vašej strany. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia už na nebezpečnú vzdialenosť je možné 
požiadať v lehote minimálne 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia 
Západoslovenskú distribučnú a.s. na čísle telefónu 032/6533365 p. Ján Capák.. Požadovaný 
konečný termín vykonania prác je 7.1.2019. Orezaná drevná hmota je v kompetencii 
a zodpovednosti vlastníka.  Ak lehota do 7.1.2019 uplynie márne,  Západoslovenská distribučná, 
a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 
Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


