Hl. 23.2.
V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, primátor mesta Nemšová zvoláva 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v
Nemšovej na deň 24. februára 2016 t. j. v stredu o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho
centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na poschodí s nasledovným programom:
1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
2. 1 Kontrola plnenia uznesení
2. 2 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová za r. 2015
Návrh na uzatvorenie Doplnku č. 8 k Štatútu VPS, m. p. o. Nemšová a k Zriaďovacej
listine VPS, m. p. o. Nemšová
4.
4. 1 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016 - RO č. 1
4. 2 Realizácia investičnej akcie Oprava areálu vonkajšieho kúpaliska v Nemšovej
Informácia o stave realizácie projektov financovaných z nenávratných finančných
príspevkov
Súhrnná správa o stave Centra sociálnych služieb Nemšová od 01.07.2015
Majetkové záležitosti
Diskusia a po
Záver

Hlásené 23.2.2016
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že v utorok 1. marca sa uskutoční vývoz tetrapakových
obalov vo všetkých mestských častiach.
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že kompostáreň bude od soboty 5. marca
otvorená každú sobotu, v čase od 10.00 do 12.00 hodiny. V prípade predĺženia otváracích
hodín vás budeme informovať cestou mestského rozhlasu.
Občianske združenie PEREGRÍN oznamuje svojim členom, že vo štvrtok, 25. februára o 15.
30 hod. sa bude v Mestskom múzeu konať výročná členská schôdza, na ktorej sa bude
zároveň vyberať aj členský príspevok na rok 2016.
PD Vlára Nemšová prijme do trvalého pracovného pomeru vodiča – navážača krmív.
Podmienkou prijatia
je vodičský preukaz skupiny C, miesto výkonu práce VKK Kľúčové, nástup je možný ihneď.
Kontakt: personálne oddelenie PD Vlára Nemšová, číslo tel.: 0905 942 821
Hydinárska farma Nitra ponúka na predaj 7 mesačné sliepky nosnice v plnej znáške,
červené, plemeno Issa Brown a 9 mesačné nosnice červené plemeno Moravia.
Predaj sa koná v stredu 24. februára v čase:
Od 9.00 – 9.20 na Mierovom námestí v Nemšovej
Od 9.20-9.30 pred KS v Ľuborči
Od 9.30 – 9.45 v Trenčianskej Závade
Od 9.45 – 10.00 v Kľúčovom pred hasičskou zbrojnicou.

