Hlásenie 24.11.2021
+ Kompostáreň na ulici Gorkého oznamuje občanom, že bude mimoriadne otvorená pre
verejnosť v sobotu 27.11.2021 v čase od 10.00 do 14.00 hod.
+
Mesto Nemšová v spolupráci s Občianskych združením PEREGRÍN Vás pozýva na II.
ročník Výstavy Betlehemov v Králikovom mlyne. Betlehemy zo zbierky pána Kamila Liptáka
z Horného Srnia si môžete pozrieť od soboty 27. novembra do soboty 4. decembra a to denne
v čase od 14 do 17 hodiny.
Adventné vence, včelí med a vianočné plátky si budete môcť zakúpiť pri mlyne v sobotu 27.
novembra. Nasledujúci týždeň bude výstava pri dodržaní platných protipandemických opatrení
prístupná v čase otváracích hodín Mlyna alebo po dohode.
+
Milí občania, vo štvrtok 25. novembra otvára Kaufland zmodernizovaný obchodný dom
v Dubnici nad Váhom. Pod jednou strechou nájdete skvelý výber plný čerstvosti, pestrosti
a kvality. Jednoducho všetko potrebné za skvelé ceny, s ktorými vždy ušetríte. Tešiť sa môžete
aj na skvelú akciu. Pre prvých 2000 zákazníkov, ktorí v deň otvorenia nakúpia v Kauflande v
Dubnici nad Váhom nad 30 eur, je pripravená 5-eurová poukážka na ďalší nákup. Zažite
moderné nakupovanie v Kauflande v Dubnici nad Váhom.
+
Coop Jednota Čadca oznamuje svojim zákazníkom, že od piatka 26.11.2021 bude opäť
otvorená prevádzka Jednoty v Kľúčovom.
+

VÝZVA.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. o
energetike v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností
na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo
spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, ktoré sa nachádzajú na
ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.01.2022. Ak v uvedenej lehote nedôjde k okliesneniu
stromov a porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade
so zákonom o energetike a vstúpi na dotknuté pozemky. Ak má vlastník, nájomca alebo správca
nehnuteľnosti záujem o náhradu nákladov na odstránenie stromov je povinný túto skutočnosť
ohlásiť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. najneskôr do 10.12.2021. Ak pri
okliesňovaní drevín, treba prerušiť dodávku distribúcie elektriny, treba to ohlásiť spoločnosti
najmenej 25 dní pred plánovaným odstraňovaním a okliesňovaním drevín na telefónnom čísle
0850 333 999, alebo mailom : odberatel@zsdis.sk. Bližšie informácie z výzvy nájdete na
výveske a na webovej stránke mesta

