
MsR  10.3.2020 

+   V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov, primátor mesta zvoláva neplánované 17. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej, ktoré sa uskutoční  12. marca  2020  t. j. vo štvrtok 
o 17.00 hodine  v zasadačke Mestského úradu v Nemšovej, ul. Janka Palu 2/3, na  poschodí. 

P r o g r a m: 
1.        Otvorenie 
2.        Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cyklotrasu Ľuborča – Kľúčové 
3.        Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2020 – RO č. 2 
4.        Prijatie úveru na kúpu pozemkov IBV Pod horou Kľúčové od SLSP 
5.        Záver   
 

+ Oznamujeme  občanom, že z dôvodu  minimalizovania rizík možnosti výskytu a 
šírenia sa ochorenia Koronavírus na území mesta Nemšová obmedzujú sa od utorka 10. 
marca do 13. marca 2020 stránkové dni na Mestskom úrade v Nemšovej nasledovne: 
Stránkové dni pre občanov budú: 
V stredu v čase od 12.00 do 17.00 hod. 
V piatok v čase od 12.00 do 14.00 hod. 
 
+ Mestská knižnica  bude pre občanov otvorená v stredu od 12.00 do 17.00 a v piatok 
v čase od 12.00.  do 14.00 .Besiedky v knižnici sú zrušené. Športová hala a fitness 
centrum budú zatvorené do konca týždňa. 
 
+Akcia Bazárik sa ruší. Nový termín bude oznámený rozhlasom a vyvesený v skrinkách 
úradných oznamov. 
 

Vývoz PET fliaš sa uskutoční v stredu 11.3. v časti Nemšová a Trenčianska Závada 
a vo štvrtok 12.3. v  časti Ľuborča a Kľúčové. Plastové fľaše ukladajte do vriec v rodinných 
domoch a do nádob na sídliskách  skrčené, zošliapnuté nohou.  

 
+ Slovenský zväz telesne postihnutých základná organizácia Horné Srnie pozýva svojich 
členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 12. marca o 16.30 
v Kultúrnom dome Hornom Srní.  
 
 + Občianske združenie záhradkárov – Záhradkárska osada  Nemšová Bočky oznamuje 
všetkým svojim členom, že výročná členská schôdza, naplánovaná na 15.3.2020 sa v danom 
termíne neuskutoční a odkladá sa na neurčito. Dôvod – Koronavírus na Slovensku. Za 
porozumene ďakujeme. 
Výbor občianskeho združenia zároveň prosí svojich členov, aby si navzájom oboznámili 
svojich priateľov, ktorí majú záhradku na Bočkoch a nepočuli alebo nevideli v skrinkách 
úradných oznamov tento oznam, že schôdza sa nekoná. Nevyrovnané členské príspevky 
prosím zaplaťte u pokladníka – bytom Nemšová, Športovcov 14.  
 
 
 

 


