
Oznamy mestského rozhlasu zo dňa 11.1.2023 
 

 

+ Kamenárstvo Rajník  z Pruského vám oznamuje, že zajtra, dňa 12.1.2023 bude  prijímať 

objednávky na kamenárske práce na rok 2023 v starých cenách. Bude ponúkať služby ako sú 

výkopy hrobiek, mramorové komplety a zdrží sa nasledovne:  

 

na Starom cintoríne na ul. Janka Palu – v čase od 8.00 do 9.00 hodiny, 

na Ústrednom cintoríne na ul. Moravská –  v čase od 09.00  do 10.00 hodiny, 

na Cintoríne v Ľuborči – v čase od 10.00 do 11.00 hodiny, 

na Cintoríne v Kľúčovom – v čase od 11.00 do 12.00 hodiny, 

na Cintoríne v Trenčianskej Závade – v čase od 12.00 do 13.00 hodiny.  

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0949 766 332.  

 

 

+ Mesto Nemšová oznamuje občanom, že Zberný dvor na ulici Borovského je opäť 

otvorený v riadnom čase a kompostáreň na ulici Gorkého bude otvorená pre verejnosť v sobotu 

14.1.2023 v čase od 10.00 do 12.00 hodiny.  

 

 

+ Verejno-prospešné služby, mestská príspevková organizácia oznamujú občanom, že 

odvoz vianočných stromčekov sa uskutoční priebežne počas celého tohto týždňa do piatka 

13.1.2023. 

 

+ Firma Lipt, s.r.o. Horné Srnie hľadá brigádnika na pomocné práce. Bližšie informácie 

získate na telefónnom čísle: 0902 110 022. 

 

+ Spoločnosť ZVS Dubnica nad Váhom obsadzuje pozície Obrábač kovov CNC 

a Operátor výroby. Prejdite do lepšej práce, v ktorej získate náborový bonus až 1000 Eur 

a ďalšie benefity - istotu stabilného pracovného miesta na niekoľko rokov vopred, príspevok na 

dopravu, na doplnkové dôchodkové poistenie, aj odmeny pri dovŕšení jubilea. 

 

Viac o ponuke práce s nástupným bonusom 1000 Eur v ZVS Dubnica nad Váhom nájdete na 

webovej stránke www.dolepsejprace.sk alebo zavolajte na telefónne číslo  0903 497 166. 

Opakujem: 0903 497 166. 

 

Obrábači kovov CNC, operátori a operátorky výroby, prejdite do lepšej práce na 

www.dolepsejprace.sk. 
 
 

+ Internetový obchod www.mydlovysvet.cz hľadá do svojho tímu v Brumove-Bylnici - 

Svatom Štepáne zamestnanca na pozíciu: 

 

ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK E-SHOPU 

 

Pracovná náplň: 

- komunikácia so zákazníkmi e-shopu cez telefón, email a sociálne siete 



- administrácia systému e-shopu 

- ďalšie administratívne práce (spracovanie dokumentov, štítkov, výkazov a pod.) 

 

Požiadavky: 

- minimálne SŠ vzdelanie 

- vynikajúce komunikačné, štylizačné, vyjadrovacie schopnosti vo verbálnom i písomnom 

prejave 

- dobrá znalosť slovenskej gramatiky 

- dobrá znalosť práce s PC 

- aspoň základná znalosť angličtiny 

- dôslednosť, dôkladnosť, dôraz na detail, spoľahlivosť a samostatnosť 

 

Práca: na plný úväzok u českého zamestnávateľa. 

Pracovná doba: PO-PIA 7.00-15.30 hod. 

Miesto výkonu práce: Svatý Štěpán (priemyselný areál pri hlavnej ceste) 

Nástup: ihneď alebo dohodou. 

 

Svoje životopisy posielajte na emailovú adresu: jobs@mydlovysvet.cz 

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. 

 

 

+ Oznamy z kategórie „Straty a nálezy“: Našli sa kľúče, majiteľ si ich môže prevziať                   

na Mestskom úrade počas otváracích hodín. 

 

 

+ Regionálna a veterinárna správa Trenčín nariaďuje veterinárne opatrenia pre mesto 

Nemšová na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia nebezpečnej choroby – besnoty, 

choroby prenosnej na ľudí. Bližšie informácie si prečítate na internetovej stránke mesta 

Nemšová www.nemsova.sk v časti Aktuality, alebo na úradnej tabuli mesta Nemšová. 

 

 

+ Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na 26. Reprezentačný ples, ktorý sa uskutoční dňa 

21.1.2023 o 19.00 hodine vo Veľkej sále Kultúrneho centra v Nemšovej. Program začne 

predtancovaním Tanečnej skupiny ELIS, pokračovať bude Hudobnou produkciou Stay Tuned, 

do tanca Vám bude hrať Hudobná skupina GALAKTIC a DJ Vašo Hála. Exkluzívnym hosťom 

bude Tomáš Bezdeda s kapelou. Čaká na Vás aj bohatá tombola. Vstupné je 50 Eur a predaj 

vstupeniek je v pokladni Mestského úradu. 

 

 

 

 

http://www.nemsova.sk/

