Hlásenie 31.05.2021
+ Oznamujeme občanom, že Asistované sčítanie obyvateľov stále prebieha a potrvá ešte do 13. júna
2021. Je 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. Bližšie informácie získate na webovej
stránke mesta : www.nemsova.sk .
+ Základná umelecká škola Nemšová oznamuje rodičom detí, že podávať prihlášky na štúdium vo
všetkých odboroch – hudobný, výtvarný, tanečný a literárno – dramatický na školský rok 2021/2022
môžu od 15. mája do 15.júna elektronickou formou. Prihlášky nájdete na webovom sídle školy
www.zusnemsova.sk. V prihláške je potrebné vypísať všetky povinné údaje. Zákonný zástupca uvedie
svoj telefonický a emailový kontakt z dôvodu spätnej väzby a zašle vypísanú prihlášku na
zusnemsova@gmail.com. K prihláške je potrebné vypísať aj čestné prehlásenie pre zber údajov a
súhlas so spracovaním osobných údajov
+ Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v utorok 1. júna bude odstavená dodávka
elektriny nasledovne: ul. Ľuborčianska č. 9 v čase od 8:00 do 9.50, ul. Púchovská v čase od 10:00 do
11:50 a v čase od 8:00 do 9:50 – ul. Hradná č. 4 a 6, ul. Višňová č. 6, 12,14, ul. Závadská č. 6, ul.
Čerešňová č. 1,2,5,139, ul. Ľuborčianska č. 1 až 9 ,12,13,15 až 22,24,52.

+ Firma Daejung Europe,s. r. o., prevádzka Nová Dubnica prijme do svojho tímu na
pracovnú pozíciu
- operátora kvality, hodinová mzda je stanovená vo výške 4,63 eura brutto.
Miesto výkonu práce: Nová Dubnica.
Práca na tri zmeny, práca v stoji.
Autobusová doprava zabezpečená. Linka D1 zo smeru Ladce, Košeca, Ilava. Linka D2 zo
smeru Pruské, Bohunice.
Bližšie informácie získate na tel. čísle 042/32 11 520 alebo 0911 556 809.
+ Súkromný podnikateľ z Nitry bude predávať 31. mája , t.j. dnes 28 – týždňové nosnice
v znáške, plemeno Issa brown . Podnikateľ sa zdrží nasledovne: od 15,00 hod do 15,30 hod.
na tržnici pri mestskom múzeu od 15,30 – 15,40 hod. pri kultúrnom stredisku v Ľuborči
a v čase od 15,40 hod do 15,50 hod pri požiarnej zbrojnici v Kľúčovom.

+ Mesto Nemšová oznamuje občanom , že vývoz tetrapackov a kovových obalov sa
uskutoční 1. Júna do všetkých mestských častí.
+ Súkromný podnikateľ Peter Chlebana , Cyklozrub – Horné Srnie prijme brigádničky
s ukončenou 10 ročnou školskou dochádzkou. Nástup možný ihneď. Bližšie informácie vám
poskytneme na telefónnom čísle 0908 753 758, alebo 0907 755 074.

