Hlásenie 12.05.2021

- Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade so zákonom o energetike vyzýva všetkých vlastníkov,
nájomcov, správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné a podzemné elektrické
vedenia v majetku spoločnosti aby odstránili a okliesnili stromy, kríky, ktoré ohrozujú bezpečnosť
prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom
znení v čase do 30.08 (augusta)2021.V prípade, že táto lehota uplynie, Západoslovenská distribučná,
a.s., vykoná od 1. septembra odstránenie porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona
o energetike. Likvidáciu drevnej hmoty po orezoch si musia odstrániť vlastníci nehnuteľností sami.
O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu je nutné
požiadať v lehote minimálne 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na tel. č. 0850 333 999. Mapy
trás vzdušného vedenia sú vyvesené vo výveske úradnej tabule po dobu 1 mesiaca a sú zverejnené aj
na webovej stránke mesta spolu s výzvou.

+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že Zberný dvor na ulici Borovského
bude otvorený nasledovne: Pondelok – zatvorené, utorok až piatok od 11,30 hod do 17,00
hod, sobota : od 9,00 hod do 15,30 hod.
+ Súkromná podnikateľka bude na tržnici pri mestskom múzeu predávať letničky, trvalky,
muškáty begónie, surfínie a rôzne druhy kvetín v dňoch : stredu, štvrtok a piatok od 10,00 hod
– 15,00 hod
+ Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy v Nemšovej oznamuje rodičom detí, že podávanie
žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy sv. Gabriela na školský rok 2021/2022 prebieha
od 1.mája do 31. Mája 2021formou elektronickej prihlášky na webovom sídle Katolíckej
spojenej školy v Nemšovej: www.sksnemsova.sk Prosíme o sledovanie webovej stránky našej
Katolíckej spojenej školy, na ktorej včas zverejňujeme všetky nové informácie.
+ Slovenská pošta, pošta Nemšová oznamuje, že príjme do zamestnania poštového doručovateľa na

zastupovanie počas letných mesiacov. Bližšie informácie poskytneme na tel. čísle 032/6589464, alebo
osobne.

+
Asistované sčítanie obyvateľov sa začalo v pondelok 3. mája 2021 a potrvá do
13. júna 2021. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie môže byť prerušené.
Asistované sčítanie bude realizované dvoma spôsobmi. Prvý spôsob – obyvateľ príde do
kontaktného miesta, kde sa sčíta sám alebo s pomocou stacionárneho asistenta. Druhý
spôsob – obyvateľ požiada o službu mobilného asistenta telefonicky, na základe toho
ho mobilný asistent navštívi doma a pomôže mu sčítať sa. Kontaktné miesto: Mestský
úrad, Ul. Janka Palu 2/3, Pondelok, utorok, štvrtok, piatok 8,00 – 11,00 hod.,Streda:
9,00 -11,00 a 13,00 – 15,00 hod. V prípade, že nemôžete prísť do kontaktného miesta,
môžete požiadať o mobilného asistenta Mestský úrad v Nemšovej na telefónnom
čísle: 032/6509 640. Požiadať o mobilného asistenta je možné aj prostredníctvom Call
centra Štatistického úradu SR +421 02 20 92 49 19.
Pri telefonickom rozhovore uvediete meno a priezvisko, adresu, teda ulicu, súpisné
a orientačné číslo a číslo vášho telefónu. Mesto požiadavku zaeviduje a pridelí ju na
vybavenie konkrétnemu mobilnému asistentovi, ktorý vám následne zatelefonuje a dohodne
si s vami termín a čas návštevy. Upozorňujeme, že asistované sčítanie neprebieha formou
telefonického rozhovoru, mobilný asistent vás sčíta pri osobnej návšteve.

