
Hlásenie 27.4.2020  

+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že vývoz bioodpadu sa uskutoční dňa 29.apríla.2020 

v Ľuborči, Kľúčovom, Trenčianskej Závade a dňa 30. apríla v Nemšovej.  

+ Mesto Nemšová oznamuje občanom, že kompostáreň na ulici Gorkého bude od  soboty 2. 

mája otvorená nasledovne: 

Soboty v čase od 9:00 do 15:00 hod. 

Stredy v čase od 16:00 do 17:30 hod. 

Ostatné dni v týždni bude pre verejnosť kompostáreň zatvorená. 

Naďalej platia prísne bezpečnostné, hygienické opatrenia – vstup len s rúškom a rukavicami, do 

areálu vstupujú maximálne dve autá a občania sa riadia pokynmi obsluhujúceho personálu.   

Zberný dvor na ulici Borovského má zatiaľ nezmenené otváracie hodiny 

+ Riaditeľka materskej školy na ul. Odbojárov s elokovanými triedami na ul. Kropáčiho, 

Ľuborčianskej a Trenčianskej oznamuje, že podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy sa 

bude konať od 30 . apríla do 31. mája bez osobnej prítomnosti detí a s dôrazom na dodržania 

hygienicko-epidemiologických opatrení.  

Riaditeľka školy týmto odporúča realizáciu podania prihlášky elektronickou formou. Tlačivo zverejnené 

na webovom sídle školy je potrebné vyplniť, podpísať a poslať sken/kópiu na adresu riaditel@ms-

nemsova.sk , prípade využiť ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk . v prípade potreby 

osobného stretnutia je možné prihlášku podať 4. mája 2020 v čase od 8.00 do 12.00 hod. v kancelárií 

riaditeľky školy na ul. Odbojárov. Potvrdenie o zdravotnom stave sa nevyžaduje. Ak nebude doručená 

do času vydania rozhodnutia, do 15. júna bude dieťa prijaté na adaptačný pobyt ( max. na 3 mesiace)  

+   P&P import s. r. o. (prevádzka Trenčín) bude vykupovať papier vo štvrtok 30.4.2020 v 

nasledovnom čase:  

15,20 - 15,40 hod. - Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou  

15,45 - 15,50 hod. - Ľuborča, zást. BUS, kopec  

15,55 - 16,05 hod. - Trenčianska Závada, pri potravinách  

16,15 - 16,30 hod. - Ľuborča, pred bývalými potravinami CBA  

16,40 - 17,00 hod. - Nemšová, Mierové námestie  

17,10 - 17,20 hod. - Nemšová, pred bývalým kinom  

17,30 - 17,35 hod. - Nemšová, pri potravinách Mlyny na ul. SNP 

 Dodržiavať minimálny odstup 2m medzi sebou, povinnosť mať rúško a rukavice  

- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach  

- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY - z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly  

+  Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať na trhovisku zajtra 28.paríla  v čase od 11.00 do 

13.00 hod. jablká rôznych odrôd v 5 kg balení a 100% jablkovú šťavu bez cukru v 5l balení a sušené 

jablká. 



+ Pošta Nemšová hľadá poštového doručovateľa, v prípade záujmu sa hláste na pobočke pošty 

v Nemšovej.  

  

 

 

 

 

 

 


