Rozhlasové správy 12. apríl 2019
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že od stredy 10. apríla 2019, si
môžu na mestskom úrade v kancelárii č. 113 počas úradných hodín prevziať
rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok na komunálny odpad za
rok 2019. Zároveň je možné uhradiť dane a poplatky v hotovosti alebo platobným
terminálom. Občania, ktorí majú trvalý pobyt v časti Kľúčové a Trenčianska Závada
si budú môcť prevziať rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok na
komunálny odpad, tak ako každoročne, v budove Požiarnej zbrojnice v Kľúčovom
a v Kultúrnom stredisku v Trenčianskej Závade. Bližší termín bude oznámený v
mestskom rozhlase.
+ Verejno prospešné služby mesta Nemšová oznamujú, že veľkoobjemový odpad a
elektroodpad sa vyváža 12. - 13. apríla t.j. dnes a zajtra v časti Ľuborča a Kľúčové.
+ Riaditeľka Základnej školy Janka Palu 2 Nemšová oznamuje rodičom detí, že
náhradný termín zápisu detí do prvého ročníka na školský rok 2019/2020 sa uskutoční
v pondelok 15. apríla 2019 v čase od 8.00 do 15.30 v priestoroch Základnej školy.
Nemšová. Ku zápisu je potrebné priniesť: Občiansky preukaz zákonného zástupcu
dieťaťa, rodný list dieťaťa, 14,- € na zakúpenie pomôcok na vyučovanie a vyjadrenie
materskej školy.
+ Mestský úrad v Nemšovej Vás pozýva na divadelnú komédiu Klimaktérium, ktorá sa
uskutoční v utorok 21. mája o 18.00 hodine v KC Nemšov. Vstupenky v hodnote 17,€ si môžete zakúpiť v pokladni na mestskom úrade v Nemšovej alebo pomocou
stránky www.ticketportal.sk.
+ Značka ŠKODA Vám ponúka zažiť vzrušujúce momenty. Využite jedinečnú šancu
vyskúšať si naživo najlepšie modely ŠKODA KODIAQ, KAROQ, OCTAVIA a SUPERB.
Unikátna roadshow prebieha od 16. – 17.4.2019 v areáli Auto-centrum, a.s. Dubnica
n/V. Rezervujte si čo najskôr testovaciu jazdu na www.skodaroadshow.sk. Viac
informácií na webovej stránke alebo priamo v showroome. Príďte zažiť
neopakovateľný deň so značkou ŠKODA.
+ Firma P&P import s. r. o. Trenčín

oznamuje, že v stredu 17. 4. 2019 vykonáva zber papiera

v čase:
15,30 - 15,40 hod. - Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou
15,45 - 15,50 hod. - Ľuborča, na kopci
15,55 - 16,00 hod. - Trenčianska Závada, pri predajni potravín
16,10 - 16,25 hod. - Ľuborča, pred potravinami CBA
16,35 - 16,50 hod. - Nemšová, Mierové námestie
16,55 - 17,05 hod. - Nemšová, pred bývalým kinom
17,10 - 17,20 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

