
Hlásenie rozhlasu 30.11.2020: 

 

+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že vývoz tetrapakov sa uskutoční zajtra, t.j. 
v utorok 1.12.2020 vo všetkých mestských častiach. 
 

+ Vážení občania, pozývame vás na výstavu BETLEHEMOV v Králikovom mlyne, 
ktorá pokračuje i celý tento týždeň, každý deň, a bude trvať až do nedele 6.12.2020.  
Navštíviť ju môžete v čase od 14:00 do 17:00. hod. 
 

+ Vážení občania, srdečne ste pozvaní na Mikulášsky deň na Ranči 13. V sobotu, 
5.12.2020 môžete prísť na ranč a užiť si zvieratká, rozprávky na veľkoplošnej obrazovke 
a zlatým bodom programu bude príchod Mikuláša o 17 hod. Areál Ranču 13 bude otvorený 
počas celého dňa, príďte si oddýchnuť a užiť si  vianočnú atmosféru. 
 

+ Firma Daejung Europe,s. r. o., prevádzka Nová Dubnica obsadzuje do svojho tímu 
nasledovné pozície:   
- operátor výroby, hodinová mzda 4,28 brutto 

- operátor kvality, hodinová mzda 4,63 brutto 

Miesto výkonu práce: Nová Dubnica. 
Jedná sa o prácu v trojzmennej prevádzke. Autobusová doprava je zabezpečená.  V prípade 
záujmu kontaktujte na tel. číslo 042/32 11 520 alebo 0911 556 809. 
  

+ Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava a správa energetických zariadení Sever 
Trenčín v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike vyzýva všetkých vlastníkov, 

nájomcov alebo správcov /ďalej len vlastníkov/ nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú 

nadzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej a.s. 
na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo 
spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Požadovaný konečný termín 

vykonania prác je do 07.01.2021. 

Ak si do tejto lehoty sami neokliesnite stromy a iný porast  Západoslovenská 

distribučná, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle 

oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení. 

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii  
a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti. 

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu 
porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác 
Západoslovenskú distribučnú a.s., tel. č. 0850 333 999 

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod 
vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 
m po oboch stranách elektrického vedenia. 

V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich 
orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú 
vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie 
vedenia a to u príslušného špecialistu správy podľa obce. 

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku 

elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto. 
Bližšie informácie si nájdete na webovej stránke mesta a v úradnej tabuli pri MsÚ. 


