
Hlásenie 23.04.2021 
 

+             Maxin's Group hľadá manipulačných pracovníkov a vodičov na VZV(vysokozdvižný vozík) do 
logistickej spoločnosti v Bratislave. Mzda od 881-1300€ a ubytovanie ZDARMA. Pracovná ponuka 
vhodná pre mužov, ženy aj páry. Odporučte nám zamestnanca a získate ešte 150€! Viac informácii  na 
bezplatnej infolinke 0800 500 606 alebo 0917874079 
 

+ Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová prijme do pracovného pomeru vedúcu 

školskej jedálne na 100%-tný úväzok na  zastupovanie počas materskej dovolenky. 

Termín nástupu: jún 2021 alebo podľa dohody. 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 27. apríl 2021.  

Svoju žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, dokladom o ukončenom 

vzdelaní a súhlasom so spracovaním osobných údajov posielajte na adresu: Základná škola, 

Janka Palu 2, Nemšová alebo na riaditelka@zsnemsova.sk, zsnemsova@gmail.com. 

A zároveň oznamuje, že od pondelka 26. apríla 2021 sa v školskej jedálni varí pre cudzích 

stravníkov. Všetci pôvodní stravníci sú na obedy prihlásení. V prípade akýchkoľvek zmien 

prosím kontaktujte včas vedúcu školskej jedálne na tel. č. 0326598326 alebo osobne 

 

+     Mestská knižnica Nemšová oznamuje svojim čitateľom, že od pondelka 19.04.2021 bude 

otvorená nasledovne: Pondelok -  štvrtok od 12:00 – 18:00 hod  a v piatok od 13:00 – 19:00 

hod. Podľa nových opatrení MZ SR bude možné navštíviť priestory knižnice za všetkých 

hygienických nariadení, t.j. osoba na 15 m. 

Naďalej bude možné si knihy objednať telefonicky na čísle 0326598386 alebo emailom na 

kniznica@nemsova.sk a následne si ich vyzdvihnúť v otváracom čase knižnice. 

Ďalej Mestská knižnica v Kľúčovom oznamuje svojim čitateľom, že bude od 24.04.2021 

otvorená každý piatok v zmenenom čase: od 16:00 h. do 19:00 h. 

 

+     Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh Nemšová oznamuje, že zmenila 

periodicitu fakturácie vodného a stočného na 6-mesačné cykly pre obyvateľstvo, tzn. odpočty 

vodomerov budú vykonávané pre občanov Nemšovej, Ľuborče, Kľúčového a Trenčianskej 

Závady k 30. júnu a k 31. decembru. Pre spoločenstvá a právnické osoby zostávajú odpočty a 

následná fakturácia v rovnakom režime ako doteraz. Zároveň Regionálna vodárenská 

spoločnosť ponúka možnosť zasielania faktúr e-mailom a platenie faktúr formou inkasa. V 

prípade záujmu telefonujte na č.t. 032/6420996 alebo píšte na e-mail: fakturacia@rvsvv.sk. 

 

+     Spoločnosť Slovak Telekom oznamuje o plánovanom prerušení poskytovaných služieb 

na ulici Mierové námestie č. 59, 61, Janka Palu 3 a Odbojárov 7 v termíne : 29.04.2021 od 

22:00 do 30.04.2021 03:00 hod. 

 

 

+   Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že dvere Králikovho mlyna budú opäť 
otvorené od soboty 24.4.2021 za dodržania prísnych hygienických 
opatrení. Bližšie informácie získate na t. č. 0905 596 949. Tešíme sa na Vašu 
návštevu. 
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