
Hl. 31.07.2017 
 
+ Pestovateľ z Veselého predáva dnes broskyne, slivky, marhule, rajčiny, papriku 
a karfiol nasledovne: 
- na tržnici v Nemšovej pri múzeu do 14 hod., 
- pred KS v m.č. Ľuborča od 14 do 14,20 hod., 
- pred HZ v m.č. Kľúčové od 14,20 hod. do 14,45 hod. 
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že zajtra v utorok 1. augusta sa uskutoční zber 
papiera od rodinných a bytových domov vo všetkých mestských častiach.  Kontajnery  
s papierom vyložte pred svoje nehnuteľnosti na viditeľné miesto  
do 7. hodiny ráno. 
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že zajtra v utorok 1. augusta budú 
Verejnoprospešné služby vykonávať zber fólie a tvrdených plastov. Vrecia s uvedeným 
odpadom vyložte pred rodinné domy v deň zberu do 7. hodiny ráno na viditeľné miesto.  
 
+ Primátor Mesta Nemšová v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva neplánované 28. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva  v Nemšovej na deň 02. augusta  2017  t. j. v stredu o 16.00 hod. do zasadačky 
Mestského úradu v Nemšovej, ul. Janka Palu 2/3, na  poschodí. 
P r o g r a m : 
1.        Otvorenie 
2.        Informácia o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre  
           projekt: „Historie pro budoucnost“, spolufinancovanie 
3.        Návrh na udelenie „ Ceny mesta Nemšová“ a „ Ceny primátora mesta Nemšová“ 
4.        Prenájom  časti pozemku, C KN parcely č. 244/2, k. ú. Nemšová ......Fehers, s.r.o.  
5.        Záver 
 
+ Mesto Nemšová Vás všetkých srdečne pozýva na koncert Kysucký prameň 
z Oščadnice a Patrície Čepcovej s novým program, ktorý sa uskutoční v nedeľu, 10.9. 2017  
o 16.00 hodine v KC Nemšová. Lístky si môžete zakúpiť počas úradných hodín na mestskom 
úrade v Nemšovej. Vstupné je 8,-€. 
 
+ Chirurgická ambulancia, MUDr. Peter Daňo oznamuje svojim pacientom že od 31.7. 
do 4.8.2017 nebude ordinovať z dôvodu čerpania RD. Zastupuje MUDr. Stratený, 
Chirurgická ambulancia Ilava.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


