
Západoslovenská distribučná Bratislava oznamuje občanom, že vo štvrtok 3. decembra bude 
odstavená dodávka elektriny nasledovne: v čase od 10.00 do 14.30 na uliciach  Hradná, 
Višňová, Čerešňová a čísla 2/VE a 8/PR na ul. Ľuborčianskej. 
Ďalej dňa 7. decembra v čase od 8.00 do 11.30 bude odstavená dodávka elektriny na 
uliciach  Bottova, Kukučínova, Závadská a Ľuborčianska. 
Ďalej dňa 9. decembra v čase od 10.00 do 14.30 bude odstavená dodávka elektriny v časti 
Nová Nemšová. 
 
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom,  že vývoz tetrapakových a kovových obalov sa 
uskutoční v utorok 1. decembra vo všetkých mestských častiach.  
 
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že zber bioodpadu sa uskutoční v stredu  2. decembra  v 
časti Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska Závada a vo štvrtok, 3. decembra v časti Nemšová. 
Upozorňujeme občanov, že tento zber bioodpadu je posledný v roku 2015. Individuálny dovoz 
bioodpadu do kompostárne je možný v mesiaci november  dnes v piatok v čase od 15:00 do 
17:00 hodiny a v sobotu od 9:00 do 16:00. V mesiaci december bude kompostáreň otvorená 
na príjem bioodpadu len v sobotu, 12.decembra 2015. 
 
 
V sobotu a v nedeľu 28. a 29. novembra sa v Mestskej športovej hale uskutoční 3. a 4. kolo 
zimnej halovej miniligy podľa vyžrebovania. V nedeľu sa v Športovej hale Nemšová od 8.00 
uskutoční 4. turnaj staršej prípravky vo florbale žiakov. 
 
Súkromný podnikateľ ponúka na predaj hrnce, smaltované, nerezové, pekáče vedrá a iný aj 
drevený a prútený tovar, záhradné dekorácie dnes,  na trhovisku v Nemšovej. Predajca ponúka 
tovar do 14.00 hod. 
 
Hydinárska farma Nitra   ponúka na predaj 7 mesačné sliepky nosnice, červené, zaperené 
v znáške, 26 týždňové mládky, biele, plemeno Lohman a čerstvé vajíčka v balení po 30 ks. 
Predaj sa koná dnes 27. novembra v čase: 
Od 13.00 – 13.20 na Mierovom námestí v Nemšovej 
Od 13.20 – 13,40 pred KS v Ľuborči 
Od 13,45 – 147.00 v Trenčianskej Závade a  
Od 14.00 – 14.10 v Kľúčovom pred hasičskou zbrojnicou. 
 
 

 


