
Oznamy mestského rozhlasu zo dňa 8.2.2023  

  

+ Kaviareň Oryx Vás srdečne pozýva do svojich priestorov. Novinkou v ponuke je PIZZA 

od talianskeho kuchára, ktorú si môžete vychutnať vždy od stredy do nedele v čase od 15.00 do 

22.00 hodiny.  V našich útulných priestoroch sa na Vás tešíme počas celého týždňa.  

 

+ Súkromná podnikateľka p. Benková z Trenčína Vám bude predávať zajtra 9.2.2023 

v čase od 14.00 do 15.00 hodiny na tržnici pri mestskom múzeu rôzne druhy ovocia a zeleniny. 

 

 

+ Mesto Nemšová oznamuje občanom, že Kompostáreň na ulici Gorkého bude otvorená 

pre verejnosť v sobotu 11.2.2023 v čase od 10.00 do 12.00 hodiny.  

 

 

+ Mesto Nemšová a Základná umelecká škola Nemšová Vás srdečne pozývajú na detský 

karneval, ktorý sa uskutoční dňa 14.2.2023 v Kultúrnom centre Nemšová v čase od 16.00                       

do 18.00 hod. Tešiť sa môžete na súťaž: o najlepšiu doma vyrobenú masku, kupovanú masku, 

skupinovú alebo rodinnú masku. Akciou Vás bude sprevádzať šašo JAŠO. Vstup je voľný 

a tešíme sa na Vás. 

+ Základná škola  Janka Palu Nemšová, rada školy a rodičovské fórum Vás pozývajú dňa 

17.2.2023 do Kultúrneho centra v Nemšovej na tanečnú školskú zábavu. Začiatok je                   

o 19.00 hodine, vstupné je 25 €. Vstupenky si môžete zakúpiť  v riaditeľni školy  v pracovných 

dňoch v čase od 07.00 do 14.00 hodiny. Informácie získate na telefónnom čísle 0918 450 657.  

Príďte  sa zabaviť, do tanca hrá hudobná skupina TRIUMF. Tešíme sa na Vás.   

 

+ Mesto Nemšová ako príslušný orgán ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 401/1998 Z. 

z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia určuje každoročne v súlade so Všeobecne záväzným 

nariadením Mesta Nemšová č. 7/2018, prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia tzv. poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania (len 

právnická osoba, alebo FO oprávnená na podnikanie) sú povinní v zmysle citovaných predpisov 

vždy do 15. februára príslušného roku nahlásiť na mesto Nemšová údaje o spotrebe palív a 

surovín, ktoré boli použité na prevádzku MZZO v predchádzajúcom roku. Na základe 

predložených údajov mesto určí poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Poplatky aj uložené 

pokuty za nedodržanie termínu nahlasovacej povinnosti sú príjmom mesta.  

Vzor tlačiva je k dispozícii aj na webovej stránke mesta Nemšová.  

 

+ Reštauračný Grill na Mierovom námestí v Nemšovej, kde sa grilujú kuriatka, bravčové 

kolená a rebrá hľadá pracovníčku do obsluhy na 4 hodiny od pondelka do piatka počas 

obedových hodín. Môže to byť aj osoba na materskej dovolenke, dôchodca alebo  aj žena 

v domácnosti. Bližšie informácie získate priamo na prevádzke. 

 

 

+ Materské centrum Púpavka v spolupráci s mestom Nemšová Vás pozývajú  na   Jarný 

bazárik, ktorý sa  bude konať  v Kultúrnom dome Ľuborča v dňoch 17.2.2023 v čase od 9.00  

do 17.00 hod.  a  18.2.2023 v čase od 9.00 hod do 12.00 hod. Bližšie informácie  získate                     

na FB stránke Materského centra Púpavka alebo na telefónnom čísle 0902 217 905. Tešíme sa 

na Vašu účasť.  



+ Dňa 6.2.2023 sa v skorých ranných hodinách stratil kocúr v časti Záhumnie, ryšavej 

farby s bielymi ústami a reaguje na meno Tony. Okolo krku má aj obojok farby kaki, na ktorom 

je jeho meno, adresa aj telefónne číslo majiteľa. V prípade, že ste ho videli, prosíme kontaktujte 

majiteľa na telefónnom čísle 0915 182 157. Finančná odmena pre nálezcu je istá. 

 

 

+ Mesto Nemšová upozorňuje občanov mesta Nemšová a mestských častí, aby si 

z dôvodu poškodenia nádoby na komunálny odpad, ktoré sú ulomené v ich záchytnej časti, 

prišli vymeniť starú nádobu za novú nádobu na VPS Nemšová, m.p.o. počas otváracích hodín. 

V prípade, že tak občania neurobia čo najskôr, spoločnosť Marius Pedersen, a.s. nebude takéto 

poškodené nádoby vyvážať z bezpečnostných dôvodov.  

 

 

+ Verejnoprospešné služby, mestská príspevková organizácia oznamujú občanom, že                 

priebežne rozdávajú občanom v rodinných domoch vrecia na triedený zber plastov, ostatných 

plastov, fólie, tetrapakov na celý kalendárny rok 2023.  

 

  
 
 


