
Hlásenie zo dňa 11.1.2021 

+ VPS, m.p.o. Nemšová oznamuje občanom, že dňa 12.01.2021, t. j. utorok,  sa uskutoční zber 

vianočných stromčekov vo všetkých mestských častiach.  

+ Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh Nemšová oznamuje, že z dôvodu poruchy na 

vodovodnom potrubí bude odstavený prívod pitnej vody v utorok 12.1. 2021 od 8.00 hod. až do 

odstránenia poruchy na uliciach Fučíkova, J. Lacu a Závadská - od križovatky s ul. Ľuborčianskou po 

číslo domu 24. Ďakujeme za pochopenie.  

+ Mesto Nemšová oznamuje občanom, že vývoz PET fliaš z Nemšovej a Tr. Závady sa uskutoční 

v stredu 13.1. a z Ľuborče a Kľúčového vo štvrtok 14.1.2021. 

+ Kompostáreň na ulici Gorkého bude otvorená pre verejnosť v sobotu 16.1.2021 v čase od 

10.00 do 12.00 hodiny. 

+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že od pondelka 11.1.2021 do 22.1.2021 bude 

otvorený nasledovne: Pondelok a piatok od 8.00 do 11.00   v stredu od 13.00 do 16.00.  Upozorňujeme 

občanov, že služby mestského úradu budú zabezpečované len v nevyhnutnej miere. Podateľňa v tomto 

čase bude prijímať len neodkladné podania. Vyzývame verejnosť, aby využívala v prvom rade 

elektronickú a telefonickú formu kontaktu so zamestnancami úradu.  

+ Otváracie hodiny Zberného dvora odpadov od 13.1 do 23.1. 2021 sú nasledovné: 

Pondelok, utorok piatok zatvorené, streda , štvrtok otvorené od 11.30. do 17.00 hodiny a v sobotu 

otvorené v čase od 8.00 do 11.00 hodiny .  

+ Mestská knižnica oznamuje občanom, že  bude do 17. januára zatvorená.  

+ Andrej Gabriš oznamuje  že od 11. 1. 2020 (od dnes) otvára pre Vás novú prevádzku 

pod názvom Domáca kuchyňa – Kamenec Nemšová. Prevádzka ponúka rozvoz jedla 

a denného menu. Objednávky vybavíte na telefónom čísle:  0918 025 555 alebo na čísle 0908 

733 762. Všetky obedové menu jedlá nájdete vždy na facebookovej stránke DK – Kamenec.  

+ Vedúca školskej jedálne oznamuje cudzím stravníkom, ktorí sa stravujú v školskej 

jedálni, že tento týždeň sa v školskej jedálni nevarí. Všetci stravníci sú odhlásení. Variť sa 

začne až od pondelka 18. 1.2021. V prípade akýkoľvek zmien a ďalších otázok sa informujte 

na t.č. 6598326. 

 

 


