Hlásenie rozhlasu 21.10.2020:
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že v čase od 19.októbra do
23.októbra 2020 je úplne uzavreté nechránené železničné priecestie na vojenskej
vlečke, ul. SNP – ul. Slovenskej armády v Nemšovej. Je nevyhnutné
rešpektovať dočasné dopravné značenie!
+
Firma P and P IMPORT s.r.o., ktorá za vykúpený papier odovzdáva
toaletný papier, hygienické výrobky a doplnkový tovar bude vykupovať papier
vo štvrtok 22. 10. 2020 nasledovne:
Čas :15,20 - 15,35 hod. – m. č. Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou
15,40 - 15,45 hod. – m. č. Ľuborča, zást. BUS, kopec
15,50 - 15,55 hod. – m. č. Trenčianska Závada, pri COOP Jednote
16,05 - 16,20 hod. – m. č. Ľuborča, pred bývalými potravinami CBA
16,25 - 16,40 hod. - Nemšová, Mierové námestie
16,45 - 16,55 hod. - Nemšová, parkovisko pri cintoríne
17,00 - 17,10 hod. - Nemšová, pri potravinách Mlyny na ul. SNP
- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach
- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY
- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly
- Pri výkupe je potrebné dodržiavať nasledovné opatrenia : Dodržiavať
minimálny odstup 2m medzi sebou, povinnosť mať rúško, aj v exteriéri
+
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín oznamuje občanom
ktorí nemajú zaregistrovaný chov ošípaných pre vlastnú spotrebu, týka sa to
najmä chovu len s jednou ošípanou, sú povinní zaregistrovať tento chov
v zmysle § 37 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti do 23.10.2020.
Chov sa registruje v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina, Rosinská
cesta 12,010 08 Žilina.
Tlačivo na registráciu bude poskytnuté na Mestskom úrade, referáte životného
prostredia a kultúry, prípadne na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe
v Trenčíne. Tiež sa nachádza na webovej stránke www.pssr.sk.
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke mesta a na úradnej tabuli.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín zároveň chovateľov
upozorňuje, že za nesplnenie povinnosti registrácie hrozí chovateľom sankcia
vo výške od 100 eur do 800 eur.

