
Hlásenie 14.04.2021  

 

+ V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov, zvoláva  primátor mesta  26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  

v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa:  15. apríla  2021  t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine 

Vo veľkej sále  Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na  prízemí. 

S nasledovným programom  

 

1.        Otvorenie a voľba návrhovej komisie 

2.        Prenájom časti nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia  

3.        Zámer a odpredaj pozemkov v lokalite IBV Pod horou Kľúčové   
4.        Záver 

 

+ Mestský úrad v Nemšovej  oznamuje občanom, že Zberný dvor na ulici Borovského 

mení otváracie hodiny a to  nasledovne: 

Pondelok – Utorok:              ZATVORENÉ 

Streda:                                 11.30 do 17.00 hod. 

Štvrtok:                                11.30 do 17.00 hod. 

Piatok:                                 ZATVORENÉ 

Sobota:                                9.00 do 15.30 hod. 

Naďalej zostávajú v platnosti všetky hygienicko – epidemiologické 

opatrenia.                                     

 
+  Západoslovenská  distribučná  a.s., Čulenova 6 oznamuje, že z dôvodu vykonávania 

plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, bude 

dňa 19.04.2021, 21.4.2021 a 22.4.2021   bez dodávky elektriny ul.  Závadská  č.99 v  čase od 

07:30 hod do 17:00 hod . 

 

+ SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy, Bratislava, oznamuje občanom, že v dňoch od 

zajtra 15.apríla 2021 do 15.októbra 2021 bude realizovať  stavbu “Rekonštrukcia Plynovodov 

Nemšová“, Duklianska 1.SC“v zmysle stavebného povolenia. Rekonštrukciou plynovodov 

budú dotknuté komunikácie a chodníky na ulici: Janka Palu, Púchovská, Železničná, 

Považská, Karpatská, Dubnická cesta ,  Hornov, Sklárska, Vážska, a Mládežnícka. Počas 

výstavby bude obmedzený dopravný režim na predmetných miestnych komunikáciách, ktorý 

bude riadený schváleným prenosným dopravným značením. Na základe uvedeného prosíme 

obyvateľov dotknutej oblasti, aby svoje súkromné vozidlá neparkovali na verejnej 

komunikácii, a tým umožnili realizáciu predmetnej stavby a plynulú premávku. 

Ďakujeme za pochopenie. 

 

+ Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová prijme do pracovného pomeru vedúcu školskej 

jedálne na 100%-tný úväzok na  zastupovanie počas materskej dovolenky. 

Termín nástupu: jún 2021 alebo podľa dohody. 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 27. apríl 2021.  

Svoju žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, dokladom o ukončenom vzdelaní 

a súhlasom so spracovaním osobných údajov posielajte na adresu: Základná škola, Janka Palu 

2, Nemšová alebo na riaditelka@zsnemsova.sk, zsnemsova@gmail.com. 

 

+ Firma Kohaplant Vám bude ponúkať zajtra t.j. štvrtok  15 apríla o 16.30 na tržnici pri 

mestskom múzeu ovocné stromčeky a kríčky. V ponuke budú jablone, hrušky, slivky, taktiež 

mailto:riaditelka@zsnemsova.sk
mailto:zsnemsova@gmail.com


špeciálne hnojivo na podporu koreňového systému. Prosia záujemcov aby pri nákupe 

dodržiavali odstup a nosili rúška.  

  

 


