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+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že Verejnoprospešné služby Nemšová budú vyvážať 
bioodpad z hnedých nádob v stredu, 31.10.18 v častiach Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska 

Závada. 
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že Kompostáreň na ulici Gorkého a  Zberný dvor 
odpadov na ulici Borovského č. 30 bude v dňoch 30.10.18 /t.j. v utorok/ a 1.11.18 /t.j. vo štvrtok/ 

zatvorený z dôvodu štátnych sviatkov.  

 
+ MsÚ Nemšová vyzýva občanov, ktorí neuhradili poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady a daň z nehnuteľnosti, aby tieto uhradili v čo najkratšom čase. Včasnou úhradou 
predídu následným exekučným vymáhaním pohľadávky. 
 
+  Pani Šimková Elena prijme do zamestnania predavačku do prevádzky Potraviny Šimková, 
s možnosťou nástupu od 1.11.2018. Bližšie informácie obdržíte priamo v predajni alebo na tel. č. 
032/6598 334. 
  
+ Súkromná spoločnosť prijme do výroby v Nemšovej upratovačku. Mzda je 3,50€ za hodinu 
v hrubom. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na tel.č. 0911 899 031. 
 
+ Dňa 7. novembra 2018 to je v stredu, v čase od 7.30 do 10.30 hod. sa uskutoční v Kultúrnom 
centre Nemšová na ulici SNP, v spolupráci MO SČK Ľuborča a Národnou transfúznou službou – 
darovanie krvi. Darcovia krvi sa môžu prihlásiť u predsedníčky pani Alžbety Gurínovej na tel.č.: 
0905 382 237. 
 
+ B&B Business Group ponúka pracovnú ponuku: prácu so sklom, či drevom, ponúka veľa 
možností: prácu na zmeny, ohodnotenie za dochádzku a prácu nadčas, možnosť záloh. 
V prípade záujmu volajte na tel. č.: 0918/ 959 886. 
 
+ Vážení občania, v našom meste sa už tradične uskutočnia v nedeľu 9.12.18 Vianočné trhy. 
Súčasťou trhov budú aj predajné stánky. Touto cestou by sme chceli osloviť všetkých tvorivých 
spoluobčanov, ktorí vyrábajú, maľujú, zdobia či pečú veci a vecičky s vianočnou tematikou, príďte 
sa pochváliť a ponúknuť Vaše výrobky do vianočných stánkov. Svojou účasťou nám pomôžete 
vytvoriť príjemnú vianočnú atmosféru. Záujemcovia sa môžu hlásiť  do 25.11. 2018  na Mestskom 
úrade počas úradných hodín. Tešíme sa na Vás.  
 
 


