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+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje  že vývoz papiera sa uskutoční  zajtra, v utorok 

16. januára vo všetkých mestských častiach. Papier sa bude vyvážať od rodinných a bytových  

domov, od podnikateľov. Nádoby na papier vyložte do 6,00 hodiny ráno.  

 

+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že vývoz plastových fliaš sa  uskutoční v stredu 

17. januára v m.č. Nemšová a Trenčianska Závada a vo štvrtok 18. januára v m.č. Ľuborča 

a Kľúčové. 

 

+ Firma z Čadce Vás pozýva na predajnú akciu, ktorá sa uskutoční zajtra,  

v utorok 16.1.2018 v Kultúrnom stredisku Ľuborča od 10-tej do 17-tej hod. Na predaj budú 

ponúkať široký sortiment textilu, obuvi, spodnej bielizne, domácich a kuchynských potrieb, 

bylinné mastičky a iný spotrebný tovar za výhodné ceny. 

 

+ Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať zajtra v utorok 16.1.2018 od 13. hodiny  

na mestskej tržnici v Nemšovej pri múzeu jablká a hrušky.  

 

+ Našli sa dvaja psíkovia. Majitelia si ich môžu prevziať v rodinnom dome  

na ul. Ľuborčianskej č. 33.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

+ Oznamujeme občanom že začal predaj vstupeniek na 23. Mestský ples Nemšová, ktorý 
sa bude konať 27. januára 2018 o 19 hod. v Kultúrnom centre Nemšová, ul. SNP 1.  
Do tanca bude hrať a o vašu zábavu sa postará hudobná skupina Happy band orchestra,  
ABBA show a tešiť sa môžete aj na exkluzívneho hosťa, Jána Slezáka. Cena vstupenky je 30,€. 
Predpredaj vstupeniek je na Mestskom úrade v Nemšovej počas úradných hodín. 
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že knihu Monografia mesta Nemšová 
a magnetky, ktoré boli vydané pri príležitosti 775. výročia o prvej písomnej zmienke 
o Nemšovej  sú aj naďalej v predaji na Mestskom úrade v Nemšovej počas úradných hodín. 

+ MsÚ Nemšová vyzýva občanov ktorí neuhradili poplatok za komunálne odpady, 
drobné stavebné odpady a daň z nehnuteľnosti, aby tieto uhradili v čo najkratšom čase. 
Včasnou úhradou predídete následným exekučným vymáhaním pohľadávky.   


