
Hl. 30.10. 
V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
primátor mesta zvoláva  9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej na deň  04. novembra  2015  t. 
j. v stredu o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na  poschodí 
s nasledovným  p r o g r a m o m  : 
1.   Voľba návrhovej komisie 
2.   Kontrola plnenia uznesení   
3.   Zmeny a doplnky č. 1/2014 ÚPN SÚ Nemšová a VZN Nemšová č.../2015, ktorým sa  
      vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPN-SÚ Nemšová č. 1/2014  
 4.   Architektonická štúdia CMZ Nemšová 
       
5.   Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.09.2015  
 6.   Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2015 - RO č. 6 
7.   Plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.09.2015 a Návrh na  
      zmenu rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2015 – RO č. 1       
 8.   Návrh operačného plánu zimnej údržby komunikácií, chodníkov a verejných  
      priestranstiev v meste Nemšová na rok 2015/2016 
9.   Návrh VZN č. ../2015 školské poplatky a prerokovanie protestu prokurátora 
10. Majetkové záležitosti: 
11. Finančné záležitosti  ( plat primátora mesta) 
12. Diskusia 
13. Záver 

 
Mestský úrad oznamuje občanom zmenu otváracích hodín na kompostárni v Nemšovej nasledovne:  v stredu 
a v piatok je kompostáreň otvorená v čase od 15.00 do 17.00 hodiny,  sobota ostáva nezmenená od 9.00 do 
17.00 hod. 
 
Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na otvorenie amatérskej výstavy Danuše Križanovej pod názvom 
„OBRAZY TROCHU INAK“  v piatok  30. októbra o 16,30 do Mestského múzea v Nemšovej. Výstava potrvá do 
27. novembra. 
 

Mesto Nemšová, TJ Ľuborča, PD Vlára Nemšová a mládež z Ľuborče srdečne pozývajú všetkých športových 
priateľov  na 47. ročník  „BEHU  OKOLO ĽUBORČE“ v sobotu 7. novembra na štadión TJ Ľuborča. Slávnostné 
otvorenie pretekov je o 11.15 hod. Bližšie informácie sú zverejnené na mestskej webopvej stránke 
a v skrinkách úradných oznamov. 

 
Slovenská pošta Nemšová oznamuje, že v sobotu  31. októbra bude z prevádzkových dôvodov zatvorená. 
Ďakujeme za porozumenie. 
 
"Vážení občania , v obci Pruské sú novootvorené detské jasle,  ktoré ponúkajú voľnu kapacitu pre deti v 
predškôlkárskom veku. Bližie informácie dostanete na obecnej webovej stranke www.obecpruske.sk" 
 
Predajňa ovocia a zeleniny na Ul. Janka Palu v Nemšovej príma objednávky na zemiaky na zimné uskladnenie 
za výhodné ceny a ďalej príma objednávky na rezanú kapustu v čase len do 30 októbra. Objednať si môžete 
priamo v predajni. 
 
Firma Job Impulse, s.r.o. ponúka okamžitú prácu montážnikov v elektrovýrobe priamo v Trenčíne. Práca na 
dve zmeny, zabezpečená doprava. Bližšie informácie na tel.č. 0948 430 727 alebo 0948 397 996. 
 
 
 


