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+ Pestovateľ z Veselého predáva dnes ihneď po vyhlásení  na mestskej tržnici pri múzeu 
tohtoročné Slovenské jablká a slivky za veľmi výhodnú cenu.   
 
+ Vážení občania, 
opätovne vás upozorňujeme a žiadame o zabezpečenie uzatvorenia svojich psov a zabránenie 
ich voľnému pohybu. Neustále sa opakujú sťažnosti občanov, predovšetkým rodičov malých 
detí na voľný pohyb psov. V zmysle VZN mesta Nemšová č.  1/2007  a jeho doplnení  
č. 2/2011 o držaní psov, sa priestupku dopustí ten, kto nezabráni tomu, aby pes znečisťoval 
verejné priestranstvá, útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá. Ďalej sa 
priestupku dopustí ten, kto  nerešpektuje zákaz voľného pohybu psov.  Za priestupok môže 
byť uložená pokuta v správnom konaní vo výške až 166 €.  
 
+ Spoločnosť LEONI Slovakia s.r.o. s prevádzkou v Ilave príjme do zamestnania 
mechanikov - nastavovačov do elektrovýroby na 3-zmennú prevádzku s nástupom ihneď. 
V prípade záujmu sa dostavte na personálne oddelenie do Ilavy, príp. sa informujte 
telefonicky na čísle 042/3220536.  
 
+ Vážení občania v priestoroch budovy Mierového námestia č. 24 v Nemšovej  
je otvorená prvá galerijná predajňa European Art, kde môžete vidieť a zakúpiť si viac ako 200 
umeleckých diel od známych a aj menej známych autorov, originálne obrazy, keramiku, 
vitráže, šperky, ručne maľovaný hodváb, svietniky.    
 
+ COOP  JEDNOTA  SD Trenčín hľadá vhodného kandidáta na prácu: vedúca predajne 
a predavačka – pokladníčka pre predajňu v Nemšovej, mestská časť Trenčianska Závada. 
Nástup je možný ihneď, prípadne dohodu. Pracovná doba je podľa harmonogramu predajne. 
Bližšie informácie na ponúkanú pracovnú pozíciu na tel.č. 032/7481334, alebo 0905565237. 
Žiadosti zasielajte poštou, prípadne e-mailom:maria.marcinakova@tn.coop.sk. 
 
+  Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej 
práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude budúci týždeň v utorok, 4.10.16, v čase od 8 
hod. do 14 hod. bez dodávky elektriny ulica P. Kirmezera č. 4,6 a 8 a vo štvrtok, 6.10.16 
v čase od 8  do 14 hod. ulica Za Soľnou č. 41,43 a 45. 
 
+ Vážení spoluobčania, budúci týždeň v stredu, 5.10.2016 sa v čase od 9,00 hod.  
do 11 hod. uskutoční v Centre sociálnych služieb Nemšová na ul. Odbojárov predaj 
smútočných väzieb ku sviatku Všetkých svätých. Občania, ktorí chcú podporiť prácu a rozvoj 
Centra sú srdečne vítaní.        
 


