
Hl. 21.3 2017  
Ako každý rok na jar, oslovujeme občanov mesta, bytové spoločenstvá, spoločenské 
organizácie, podnikateľov, obchodné a prevádzkové zariadenia, Vetropack a. s. , PD Vlára, VÚ, 
školy, aby sa zúčastnili prác jarného upratovania. Čistia sa tradične verejné priestranstvá, 
chodníky, krajnice, okolie sídlisk a rodinných domov, okolie prevádzok, škôl, cintorínov.  

Spoločenské organizácie a školy čistia vybrané úseky aj v extraviláne. 
Veríme, že si nájdete čas a aktívne sa zúčastnite na prácach jarného upratovania. 

Robíme to pre nás, pre seba, aby sme sa v prostredí, v ktorom žijeme, cítili dobre. 
Zber veľkoobjemového odpadu sa uskutoční v mestských častiach v Ľuborči a 

Kľúčovom v  dňoch 24. a 25. marca, t.j. piatok v čase 7,00 – 15,00 hod. a v sobotu v čase 6,00 
-  12,00 hod.  a v Nemšovej a  Trenčianskej Závade v dňoch 31.marca t.j. piatok v čase 7,00 
– 15,00 hod. a 1. apríla v sobotu v čase 6,00 -  12,00 hod.  

Pred svoje nehnuteľnosti môžete vyložiť elektrospotrebiče, napr. staré chladničky, 
práčky, sporáky, televízory, ďalej rozobratý nábytok, železný šrot, nebezpečný odpad - 
vyradené autobatérie a akumulátory, žiarivky, prázdne obaly od prípravkov na ochranu rastlín, 
farieb.  Tento odpad budú zbierať len zamestnanci Verejnoprospešných služieb dopravnými 
prostriedkami v meste všeobecne známymi.  Nedopustite odvoz odpadu inými vozidlami, aby 
sa korpusy elektrospotrebičov neobjavili na okrajoch mesta. V uvedené dni sa nevyváža  
stavebná suť a orezané konáre drevín.  

VPS , m.p.o.Nemšová, Mesto Nemšová  
 

 
 Záhradkárske potreby Iveta Húdeková ponúkajú na predaj sadbové zemiaky, kvalitné 
certifikované osivo v 10 kg a v 5 kg baleniach za veľmi výhodné ceny.  Ďalej ponúkajú 
cibuľu sadzačku, rôzne druhy osív zeleniny ,kvetov, hnojivá substráty a postreky.   
 
 
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že v dňoch 22. a 23. marca sa uskutoční vývoz 
biologického odpadu z hnedých nádob. V stredu 22. marca sa vyvážajú nádoby z mestských 
častí Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska Závada, vo štvrtok 23. Marca v časti Nemšová. 
 
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že dnes 21.3. 2017 bude  od 14.00 hodiny 

z technických príčin zatvorený. 

 

Firma F.M Recykling s.r.o znamuje občanom, že  v stredu 22. marca vykupuje papier za ktorý 
následne odovzdáva  toaletný papier, hygienické vreckovky, papierové utierky a servítky.  

Výkup sa uskutoční v čase: 
     16:00 - 16:20 v Ľuborči pred KS      
     16.30 – 16:50 v Kľúčovom pred hasičskou zbrojnicou 
     17.00 – 17.30 na Mierovom námestí v Nemšovej 
     17.30 – 17.50 pre bývalým kinom v Nemšovej 
 
Firma z Čadce Vás pozýva na predajnú akciu, ktorá sa koná dnes 21.3 2017 
v Kultúrnom stredisku v Ľuborči. Ponúka široký sortiment textilu, obuvi, spodnej 
bielizne, domácich potrieb, kuchynských potrieb, bylinné matičky a iný spotrebný tovar 
za výhodné ceny.  
 
Ambulancia MUDr. Peter Daňo, oznamuje svojim pacientom že dnes nebude ordinovať 
z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.  



 


