
Rozhlas 20.5.2019 

 

- Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom z časti Trenčianska Závada, že dňa 

21. mája 2019, t. j. v utorok od 12.30 do 14.30 hodiny si môžu  v priestoroch 

zasadačky Kultúrneho domu v Trenčianskej Závade prevziať rozhodnutia na 

daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok na komunálny odpad za rok 2019. 

Daň a poplatok je možné uhradiť  v hotovosti. 

Ďalej oznamuje občanom z časti Kľúčové, že dňa 23. mája 2019, t. j. vo štvrtok 

od 12.15 do 14.30 hodiny si môžu  v priestoroch požiarnej zbrojnice v Kľúčovom 

prevziať rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok na 

komunálny odpad za rok 2019. Taktiež daň a poplatok je možné uhradiť  

v hotovosti. 

 

Zároveň oznamujeme občanom z Nemšovej a Ľuborče, ktorí si doteraz 

neprevzali Rozhodnutia na daň a komunálny odpad, že tak môžu urobiť denne 

počas úradných hodín na Mestskom úrade v Nemšovej. 
 

- Mestský úrad v Nemšovej žiada občanov aby neparkovali svoje motorové vozidlá na 

trávnatých plochách v meste, kde neustále poškodzujú verejnú zeleň a taktiež  na 

chodníkoch, ktoré sa ničia vytekajúcimi palivovými škvrnami.  

-  

- Mestský úrad v Nemšovej žiada občanov bývajúcich na ul. Sklárska aby vo štvrtok 23. 

Mája parkovali 1 m od krajnice. Verejnoprospešné služby, m.p.o. Nemšová budú 

vykonávať čistenie krajníc. 

-  

- Mestský úrad oznamuje občanom že v utorok 21. Mája sa koná vývoz PET fliaš 

v časti Ľuborča a Kľúčové a v stredu 22. Mája v časti Nemšová a Trenčianska Závada. 

 

-  

 

- Ďalej žiadame občanov, aby neukladali akékoľvek odpady vedľa zberných nádob. 

Zberný dvor odpadov je otvorený v pondelok a utorok v čase od 13.00-17.00, v stredu, 

štvrtok a piatok od 13.00 do 18.00 a v sobotu od 9.00-17.00 hodiny. Priviezť sa môžu 

všetky druhy separovaných odpadov okrem komunálneho. Drevo, papier, sklo, 

tetrapaky, tvrdené obaly, fólia, keramika, textil, kovy, opotrebovaný kuchynský olej, 

elektroodpad.  Okolie kontajnerov bude monitorované kamerami. Mesto v zmysle 

VZN o odpadoch môže ukladať  a ukladá pokuty za znečisťovanie životného 

prostredia. 

 

- Národná transfúzna služba uskutoční odber krvi dňa 4.6. 2019 v Centre sociálnych 

služieb ul. Odbojárov 7 v Nemšovej v čase od 7.30 do 10.30. Darcovia krvi sa môžu 

prihlásiť u predsedníčky SČK pani Alžbety Gurínovej na čísle telefónu 0905 382 237.  

 

- Firma z Čadce Vás pozýva na predajnú akciu, ktorá sa uskutoční v utorok 21.5.2019 v 

kultúrnom stredisku Ľuborča od 10-tej do 17-tej hod. Ponúka široký sortiment textilu, 

obuvi, spodnej bielizne, domácich a kuchynských potrieb, bylinné mastičky a iný 

spotrebný tovar za výhodné ceny.  

 



- Mesto Nemšová vás pozýva na kabaretnú komédiu s pesničkami Klimaktérium v 

utorok 21. Mája do veľkej sály KC v Nemšovej o 18.00 hod. Vstupenky v cene 17,- € 

si môžete zakúpiť na mestskom úrade počas pracovnej doby. 

 

- Výbor  Miestneho spolku Slovenského červeného kríža pozýva občanov na stretnutie 

Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré sa koná 22. Júna na Budkove – Ladce. Odchod autobusu 

z Trenčianskej Závady, Ľuborče, Kľúčového a Nemšovej je o 7.30 hod. Cena za osobu 

je 5,-€. Záujemci sa môžu prihlásiť u predsedníčky SČK Alžbety Gurínovej na 

telefóne 0905 382 237. 

 

- Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku a Senior klub v Nemšovej 

organizuje návštevu do novej budovy Slovenského národného divadla (sála činohry) 

v Bratislave dňa 22. mája 2019 t. j. v stredu o  10:00 hod.,na predstavenie   

Hedda  Gablerová“.           

 

Odchod autobusu je o 6:30 hod. zo zastávok: bývalé kino, Mierové námestie, Kultúrne 

stredisko v Ľuborči, obchod v Kľúčovom a Mlyny. Poplatok za autobus je 7 €, pre 

nečlena 8 €.  Vstupenka na predstavenie je 10 €. Ešte sú  voľné vstupenky preto MO 

JDS a SK pozývajú svojich členov ale aj nečlenov, ktorí majú záujem o návštevu 

divadla, že majú možnosť sa prihlásiť u pani Heleny Gazdíkovej, Eleonóry 

Kebískovej, Ing. Viktórii Korbašovej a  najneskôr v utorok 21.5. 2019 medzi 15:00 až 

16:30 hod. v senior klube.  

- Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať zajtra  t. j 21. mája na tržnici pri mestskom 

múzeu  v čase od 13 do 14 hodiny jablká a rôznu plantu.  


