
 

Oznamy 22.5.2019 
 

- Mestský úrad v Nemšovej 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 bývajúcich na ul. Sklárska aby 
vo štvrtok 23. mája parkovali 1 m od krajnice. Verejnoprospešné služby, 
m.p.o. Nemšová budú vykonávať čistenie krajníc.  
 
 

- Základná umelecká škola Nemšová Vás srdečne pozýva  
na ZÁVEREČNÝ KONCERT žiakov a učiteľov hudobného odboru v 
piatok 24.mája o 19.00 hod. do Kultúrneho centra v Nemšovej. 
 

- Mesto Nemšová a Základná umelecká škola vás pozývajú na 1. Ročník 
celoslovenskej tanečnej súťaže   Dance poetry  v sobotu 25. Mája od 9.30 
do Kultúrneho centra v Nemšovej. 
 
 

- Materská škola v Nemšovej pozýva fanúšikov športu na 8. ročník 
florbalového turnaja o putovný pohár materskej školy, ktorý sa bude konať 
v piatok 24. mája 2019 v športovej hale od 9,00 hod. Tešíme sa na Vašu 
účasť. 

 
- Materská škola v Nemšovej pozýva malých i veľkých na verejný zábavný 

program v duchu ľudových tradícií s nasledovným programom : koncert 
pre deti v podaní Fidlikantov, prehliadka ľudových tancov škôlkarov 
a spoločná tancovačka. To všetko si môžete vypočuť v mestskom amfiteátri 
v stredu 29.mája 2019 od 14,00 hodiny. V prípade nepriaznivého počasia 
sa akcia bude konať vo veľkej sále Kultúrneho centra . 

 
- Súkromný podnikateľ predáva v piatok  24. mája v čase od 8.00 do 10.00 

na trhovisku v Nemšovej  jahody v 2 kg balení. 
 
 



- Reštaurácia U SOKOLA v Hornom Srní príjme do nefajčiarskej prevádzky 

šikovného čašníka / čašníčku na trvalý pracovný pomer  alebo formou 

brigády. Pracovná doba dlhý a krátky týždeň. Plat od 500 €. Bližšie 
informácie priamo v prevádzke alebo na telefónnom čísle 0905 525 765. 

 
-   Pestovateľ z Veselého Vám bude zajtra 23. mája na tržnici pri mestskom 

múzeu od 12.30  do 13.30 hodiny predávať jablká a jahody. 
 
 
 
 
 
 
 
 


