
Hlásenie 19.04.2021 

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

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

dňa 27.apríla.2021 bez dodávky elektriny ul. Odbojárov č.7,8 a 9 v  čase od 08:00 hod do 

15:00 hod .,dňa 27.apríla.2021 ulica Janka Palu 

č.14,20,22,24,26,27,28,29,30,31,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,48,49,50,52,5

7,59 v čase od 8:00 do 15:00 hod  a dňa 28.apríla.2021 ulica Družstevná č.21,22 v čase 

od8:00 hod do 15:00 hod a 30.apríla na ulici Jozefa Hanku č.3,Fraňa Madvu č.1,4,5,6,7,8,9 

a 11, Za Soľnou č.2,4,6,8,10,12,14,16,18,21,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,1071 v čase od 

7:30 do 15:00 hod 

 

+ 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 P&P import s.r.o., oznamuje občanom, že dňa 22.apríla 2021(t.j.štvrtok) bude 

vykupovať papier formou výmeny za hygienické výrobky nasledovne: 

 Od 15,40 hod – 15,55 hod v Klúčovom pred hasičskou zbrojnicou 

 Od 16,00 hod  - 16,05 hod v Ľuborči (autobusová zástavka-kopec), 

 Od 16,10 hod – 16,15 hod v Trenčianskej Závade pri COOP Jednote 

 Od16,25 hod  - 16,40 hod v Ľuborči pred bývalými potravinami CBA 

 Od 16,45 hod – 17,00 hod v Nemšovej na Mierovom námestí, 

 Od 17,05 hod – 17,15 hod v Nemšovej na parkovisku pri cintoríne 

 Od 17,20 hod -  17,30 hod pri potravinách Mlyny na ul.SNP.  

Podmienky výkupu papiera:- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či 

krabiciach, balíky nesmú obsahovať kartóny, z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly. Zber sa 

uskutoční za každého počasia. Miesto,čas a termín prosím potvrďte na tel.čísle 0948 942 842. 

 

+     Mestská knižnica oznamuje svojim čitateľom, že od pondelka 19.04.2021 bude otvorená 

nasledovne: štvrtok od 12:00 – 18:00 hod 

                    Piatok  od 13:00 – 19:00 hod 

Podľa nových opatrení MZ SR bude možné navštíviť priestory knižnice za dodržania 

všetkých hygienických nariadení t.j. osoba na 15 m .Naďalej bude možné si knihy objednať 

telefonicky na čísle 0326598386 alebo emailom na kniznica@nemsova.sk a následne si ich 

vyzdvihnúť v otváracom čase knižnice. 

 

+     Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh Nemšová oznamuje, že zmenila 

periodicitu fakturácie vodného a stočného na 6-mesačné cykly pre obyvateľstvo, tzn. odpočty 

vodomerov budú vykonávané pre občanov Nemšovej, Ľuborče, Kľúčového a Trenčianskej 

Závady k 30. júnu a k 31. decembru. Pre spoločenstvá a právnické osoby zostávajú odpočty a 

následná fakturácia v rovnakom režime ako doteraz. Zároveň Regionálna vodárenská 

spoločnosť ponúka možnosť zasielania faktúr e-mailom a platenie faktúr formou inkasa. V 

prípade záujmu telefonujte na č.t. 032/6420996 alebo píšte na e-mail: fakturacia@rvsvv.sk. 

 

+Mesto Nemšová oznamuje občanom, že vývoz PET fliaš z Nemšovej a Trenčianskej Závady sa 
uskutoční v utorok 20.4.2021 a  z Ľuborče a Kľúčového v stredu 21. 4.2021. 
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