
Hlásenie 23.9.2020  

+ Bizlink Technology (Slovakia) s.r.o., Trenčianska Teplá, časť Dobrá prijme: 
Výrobné operátorky – práca v troj. a  štvorzmennej prevádzke. 
Mzda od 3,60 €/h (základná mzda + kvalifikačný príplatok + individuálny bonus) do 4,60 €/h 
brutto. Nástupný bonus vo výške 300 € po skúšobnej dobe a ďalších 300 € po ďalších troch 
odpracovaných mesiacoch pri trvaní pracovného pomeru. 
Doprava firemným autobusom zo smerov - Ilava, Dubnica, N. Dubnica, Horné Srnie, Nemšová. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne  v spoločnosti Bizlink Technology (Slovakia) s.r.o. 
Trenčianska Teplá, časť Dobrá č. 1356 alebo telefonicky na čísle  032 – 6570513. 
 
+ Centrum sociálnych služieb Nemšová príjme do pracovného pomeru na plný úväzok 

opatrovateľku. Termín nástupu je 1.10.2020. Náplň práce: zabezpečovanie základných 

životných potrieb prijímateľov t.j. stravovanie, pitný režim, osobná hygiena, celkový kúpeľ, 

obliekanie, spolupráca pri zaisťovaní odbornej pomoci, starostlivosť o bezprostredné okolie 

prijímateľa, sprevádzanie prijímateľov na odborné lekárske vyšetrenia, prechádzky, pomoc pri 

pohybových a spoločenských aktivitách. Požiadavky na zamestnanca: stredoškolské vzdelanie 

bez maturity, s maturitou, vzdelanie v odbore: opatrovateľstvo, akreditovaný kurz 

opatrovania minimálne v rozsahu 220 hodín alebo zdravotnícke vzdelanie. Mzdové podmienky 

od 650€ do 700€ podľa počtu odpracovaných víkendov, nočných zmien, a sviatkov. Kontaktná 

osoba: PhDr. Erik Trenčan Tel.: +421918767384 E-mail: trencan@nemsova.sk   

  

+ Mesto Nemšová oznamuje občanom, že vývoz PET fliaš sa uskutoční dňa 23.9. t.j. 
v stredu z Nemšovej a Tr. Závady a dňa 24.9. t.j. vo štvrtok z Ľuborče a Kľúčového. 
Upozorňujeme občanov, že VPS m.p.o. prevezmú len PET fľaše.  

      

+       V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, zvoláva primátor mesta JUDr. Miloš Mojto 22. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva  v Nemšovej na deň 24. septembra 2020 t.j. vo štvrtok o 17.00 hod. do veľkej 
sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na  prízemí s nasledovným programom: 

1.        Otvorenie 
2.        Kontrola plnenia uznesení            
3.        Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.06.2020 a monitorovacia správa mesta  
           k 30.06.2020 
4.        Plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.06.2020           

    5.         Návrh VZN Mesta Nemšová č. .../2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského 
zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová           

6.        Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2020            

7.        Revízia knižničného fondu  v Mestskej knižnici Nemšová – knižničné zväzky k 22.01.2020                                           
8.        Inventarizácia majetku mesta Nemšová k 07.09.2020 – areál a budova NTS, areál  

a budova TJ Družstevník Vlára Ľuborča, areál a budova TJ Vlára Kľúčové   k 07.09.2020                  
9.        Informácia o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre 
projekt: „Vodozádržné opatrenia v meste Nemšová-ZŠ Janka Palu 2 - spolufinancovanie       
10.      Majetkové záležitosti: 



11.      Diskusia 

12.      Záver   

 

+ Školská jedáleň pri Základnej škole, Janka Palu 2, Nemšová prijme pomocnú silu do 

školskej kuchyne na kratší pracovný čas.  

Podmienky:  platný zdravotný preukaz, osvedčenie  o odbornej spôsobilosti na 

epidemiologicky závažné činnosti pri práci s potravinami. 

Požiadavky: dobrý zdravotný stav, zodpovedný prístup k práci. 

Mzdové podmienky (brutto)  4.- EUR/hod.  
Nástup možný ihneď. 

Svoje žiadosti posielajte na adresu školy a bližšie informácie Vám budú poskytnuté na 

telefónnom čísle: 0918 450 657 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


