
Hlásenie 02.06.2021  

 +    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 Nemšová zvoláva 28. neplánované zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva  v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa: 3.júna 2021, t.j. vo štvrtok 

o 17,00 hodine vo veľkej sále Kultúrneho centra v Nemšovej, na ul. SNP č. 1, na prízemí 

s nasledovným programom: 

1.       Otvorenie 

2.       IBV Pod horou Kľúčové – prideľovanie pozemkov žiadateľom 

3.      Zmena uznesenia č. 217 z 24.9.2020 – spolufinancovanie Žiadosti o poskytnutie  

          NFP k projektu: Vodozádržné opatrenia v meste Nemšová – ZŠ Janka Palu 2, 

Nemšová“    

4.       Majetkové záležitosti: 

          4.1 Zámer a prenájom pozemkov v areáli NTS - Mestský podnik služieb Nemšová,  

                s.r.o.  

          4.2 Uzatvorenie nájomnej zmluvy so Spoločenstvom bývalých urbárnikov  

                a lesomajiteľov Nemšová,  

5.       Diskusia 

6.       Záver   
+ Základná umelecká škola Nemšová oznamuje rodičom detí, že podávať prihlášky na štúdium vo 

všetkých odboroch – hudobný, výtvarný, tanečný a literárno – dramatický na školský rok 2021/2022 

môžu od 15. mája do 15.júna elektronickou formou. Prihlášky nájdete na webovom sídle školy 

www.zusnemsova.sk. V prihláške je potrebné vypísať všetky povinné údaje. Zákonný zástupca uvedie 

svoj telefonický a emailový kontakt z dôvodu spätnej väzby a zašle vypísanú prihlášku na 

zusnemsova@gmail.com. K prihláške je potrebné vypísať aj čestné prehlásenie pre zber údajov a 

súhlas so spracovaním osobných údajov  

+ Firma Daejung Europe, s. r. o., prevádzka Nová Dubnica prijme do svojho tímu  na 

pracovnú pozíciu - operátora kvality, hodinová mzda je stanovená vo výške 4,63  eura 

brutto. Miesto výkonu práce: Nová Dubnica. 

Práca na tri zmeny, práca v stoji. Autobusová doprava zabezpečená. Linka D1 zo smeru 

Ladce, Košeca, Ilava. Linka D2 zo smeru Pruské, Bohunice. Bližšie informácie získate na tel. 

čísle 042/32 11 520 alebo 0911 556 809. 

+ Súkromný podnikateľ Peter Chlebana , Cyklozrub – Horné Srnie prijme brigádničky 
s ukončenou 10 ročnou školskou dochádzkou. Nástup možný ihneď. Bližšie informácie vám 
poskytneme na telefónnom čísle 0908 753 758, alebo 0907 755 074.  

+ Klub skalničkárov v Trenčíne Vás pozýva na predajnú burzu skalničiek, bonsajov, 

ihličnanov, ktorá sa uskutoční vo vonkajších priestoroch kultúrneho domu v Skalke nad 

Váhom v sobotu dňa 5.6.2021 v čase od 8.00 do 12.00 hod.  

+ Kamenárstvo Pavol Rajník Pruské, Vám oznamuje, že vo štvrtok 3.júna bude prijímať 

objednávky na kamenárske práce v 30% zľavách nasledovne : na starom cintoríne ul. Janka 

Palu v čase od 8.00 do 9.00 ,v  Ľuborči na cintoríne v čase od 9.00 do 10.00, v Kľúčovom na 

cintoríne v čase od 10.00 do 11.00, na novom cintoríne v Nemšovej v čase od 11.00 do 12.00, 

poprípade ho môžete kontaktovať na čísle telefónu 0949 766 332.  



 
 

 

 

 

 


