
Hlásenie 28.05.2018  
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že vývoz biologicky rozložiteľného 
odpadu  - BRO z hnedých nádob sa uskutoční v utorok 29. mája v Nemšovej a v stredu 30. 
mája v časti Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska Závada. 
 
 
+ Dňa 20. júna 2018 to je v stredu sa uskutoční v Centre sociálnych služieb Nemšová na 
ulici Odbojárov v spolupráci s Červeným krížom v Ľuborči a Národnou transfúznou službou – 
darovanie krvi, ktoré bude prebiehať v priestoroch Centra sociálnych služieb Nemšová v 
doobedňajších hodinách v čase od 7.30 do 10.00 hod. Darcovia krvi sa môžu prihlásiť u 
predsedníčky pani Alžbety Gurínovej na telefónnom čísle: 0903 382 237.  
 
 
+ Súkromný predajca z Nových Zámkov  Vám bude predávať dnes 28 . mája ihneď po 
vyhlásení  do 12.00 hod a zajtra 29.mája od 7.30 do 12.00 na tržnici pri mestskom 
múzeu  jahody v 2 kg baleniach.  
  
 
+ Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať dnes 28. mája a zajtra 29. mája na tržnici 
pri mestskom múzeu od 13.00 jablká, jahody a hrušky.  
 
+ Základná umelecká škola Nemšová, mesto Nemšová a 117. zbor sv. Františka z Assisi 
Vás srdečne pozývajú na cestu rozprávkovým lesom pri príležitosti sviatku MDD, ktorý sa 
uskutoční 3.júna to je v nedeľu od 13.00. Trasa: Od ZUŠ Nemšová cez malú chmelnicu na 
jazero a späť. Prvý štart je od 13.00 od budovy ZUŠ, Ul. Ľuborčianska 2. posledný štart 
skupinky je o 16.00. v prípade nepriaznivého počasia sa akcia ruší.  
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom z časti Kľúčové, že dnes 28. mája 

2018 

 od 12.30 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 2018. 

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. 

 
+  Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára- Váh Nemšová oznamuje, že z dôvodu 
poruchy na vodovodnom potrubí bude zajtra 29.5.2018 v čase od 8,00 h. až do odstránenia 
poruchy, odstavený prívod pitnej vody na uliciach Šidlíkové, Šmidkeho a Nová Nemšová 
 

 

 


