16.10.2018
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje širokej verejnosti že dnes 17.októbra od 16.30. zajtra vo
štvrtok 18.10. a v piatok ,19.10. t.j. bude úplne uzatvorená miestna komunikácia - ul. Železničná, v
úseku od križovatky z ul. Janka Palu až po objekt železničnej stanice, z dôvodu realizácie krytia
vozovky. Bytové domy na ul. Železničnej budú prístupné. Prosíme rešpektovať dopravné značenie.
+
Verejnoprospešné služby, m.p.o. Nemšová oznamujú občanom že v piatok, 19.10.2018 v čase
od 7.00 do 15.00 hodiny a v sobotu 20. októbra v čase od 7.00 do 12.00 hod. budú vykonávať v
mestských častiach Trenč. Závada a Nemšová zber veľkoobjemového odpadu, ako sú: elektroodpad,
železný šrot, akumulátory, veľké a malé domáce spotrebiče, spotrebná elektronika, nefunkčné kotle,
staré pletivo a sporáky. Len rozobraný nábytok, nie celé skrine, alebo kuchynské linky, gauče a
postele. Komunálny odpad, stavebná suť a biologický odpad (konáre) sa nezberajú! Uvedené druhy
odpadu vykladajte pred svoje rodinné a bytové domy v čase od 7.00 – 11.00 hod. Veríme, že dodržíte
stanovené termíny vyloženia odpadov a druh zberaných odpadov, čím urýchlite a skvalitníte jeho
odvoz.
+ Základná škola, Janka Palu 2 Nemšová príjme ihneď upratovačku na zastupovanie počas pracovnej
neschopnosti. Platové ohodnotenie je podľa taríf pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme. Bližšie informácie získate u riaditeľky školy alebo na čísle telefónu 0918 450 657.
+ Pani Šimková Elena prijme do zamestnania predavačku do prevádzky Potraviny Šimková s
možnosťou nástupu od 1.11.2018. Bližšie informácie získate priamo v predajni, alebo na tel. č.
032/6598 334.
+
Materské centrum Púpavka v spolupráci s Mestom Nemšová Vás pozývajú na jesenný bazárik
detského oblečenia, obuvi, hračiek, športových potrieb, kočíkov a ostatných potrieb pre deti, ktorý sa
bude konať v Kultúrnom dome Ľuborča v dňoch: 19. 10. 2018 (t. j. piatok), od 9.00 – 17.00 hod. a 20.
10. 2018 (t. j. sobota) od 8.00 – 12. 00 hod. Počas bazárika bude organizovaná aj zbierku vrchnáčikov
pre Kristínku z m. č. Trenčianska Závada. Za každý vrchnáčik vopred ďakujeme.
+
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.
+
Galéria EUROPEAN ART house v spolupráci s mestom Nemšová, Ilava, Nová Dubnica
usporiada kurz: Akrylovej maľby a kurz Maľby na sklo na ktoré Vás srdečne pozývame. Kurz Akrylovej
maľby sa bude konať pod vedením lektorky Veroniky Mikovej, dňa 23.10. od 17:00 do 20:00 hod. v
Nemšovej v Galérii European Art house, na ulici Topoľovej, číslo 13. (za letným kúpaliskom). Kurz
Maľby na sklo sa bude konať taktiež, pod vedením lektorky Veroniky Mikovej, dňa 30.10. od 17:00 do
20:00 hod. v Nemšovej v Galérii European Art house, na ulici Topoľovej, číslo 13. (za letným
kúpaliskom). Prihlásiť na kurzy sa môžete priamo v Galérii v Nemšovej (na Topoľovej číslo 13.) alebo
prostredníctvom telefónneho kontaktu 0903 697 886. Cena kurzov je 25 €. V cene kurzu je malé
občerstvenie, osvedčenie o absolvovaní kurzu, arterelax, materiál k tvorbe.

INFORMÁCIA K OZNAČENIU DOMU SÚPISNÝM A ORIENTAČNÝM ČÍSLOM Podľa Zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. je obec povinná určiť
súpisné číslo každej budove nachádzajúcej sa na území obce. V zmysle zákonov č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku a zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries vyplýva
vlastníkovi budovy povinnosť mať viditeľne označenú budovu so súpisným a s orientačným číslom.
Vlastníci stavieb, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území mesta Nemšová, Ľuborča, Kľúčové a
Trenčianska Závada sú povinní v zmysle uvedených zákonov označiť svoje stavby súpisnými a
orientačnými číslami. Označenie domu číslami nie je iba povinnosťou vyplývajúcou zo zákona, ale aj
účinnou pomocou pre rýchlejšiu a správnu orientáciu v obci. Nemá slúžiť iba cudzím občanom a tím,
ktorí v obci nebývajú, ale aj poštovým doručovateľkám, zdravotníkom, pri doručení zásielok a
objednaného tovaru, zriadencom plynární, elektrární či vodárenskej spoločnosti a pri rôznych
administratívnych úkonoch
... V neposlednom rade je nenahraditeľnou pomôckou aj pri neočakávanej potrebe záchrannej
zdravotnej služby, polície, prípadne iného zásahu... Nezabúdajte, že neoznačená stavba môže
skomplikovať inak celkom nevinnú situáciu....
Mesto umožňuje majiteľom rodinných domov ich označenie aj iným druhom (farbou, písmom)
číselných tabuliek podľa fasády domu alebo vložením označenia do okna... V krajnom prípade,
vlastník stavby, ktorá nie je riadne označená, môže byť napadnutý, že ide o nelegálnu stavbu,
nevybudovanú v súlade s územným plánom obce a stavebnými predpismi a bez povolenia alebo
dodatočného súhlasu príslušného stavebného úradu
.... Vážení spoluobčania, všimnite si preto, koľko domov vo vašom susedstve nie je vôbec
označených číslami a vžite sa do situácie napr. posádky vozidla zdravotnej služby, ktorá pri nočnom
výjazde nedokáže ani pri najlepšej vôli nájsť medzi neoznačenými domami ani ten Váš.

+
Pošta Nemšová hľadá do kolektívu spoľahlivého pracovníka – poštovného doručovateľa
s miestom výkonu práce lokalita Nemšová na zástup počas PN a Dovoleniek. V prípade záujmu Vám
budú bližšie informácie poskytnuté u vedúcej pošty alebo na čísle telefónu 032/6589464. Nástup je
možný ihneď.

+
Dňa 7. novembra 2018 to je v stredu sa uskutoční v Kultúrnom centre Nemšová na ulici SNP,
v spolupráci s Červeným krížom v Nemšovej a Národnou transfúznou službou – darovanie krvi, ktoré
bude prebiehať v priestoroch Kultúrneho centra Nemšová v doobedňajších hodinách v čase od 7.30
do 10.30 hod. Darcovia krvi sa môžu prihlásiť u predsedníčky pani Alžbety Gurínovej na telefónnom
čísle: 0905 382 237.

+
Firma P&P import s.r.o. o oznamuje že výkup papiera za ktorý sa následne odovzdáva
toaletný papier, hygienické výrobky a doplnkový tovar sa uskutoční v sobotu, 20.10.2018
nasledovne:
- od 09,00 - 09,10 hod. – v m.č. Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou
- od 09,15 - 09,20 hod. – v m.č. Ľuborča, autobusová zastávka, kopec
- od 09,25 - 09,30 hod. – v m.č. Trenčianska Závada, pri potravinách
– od 09.40 – 09.55 hod. – v m.č. Ľuborča, pred potravinami CBA
- od 10.05 – 10.20 hod. – v m.č. Nemšová, Mierové námestie
- od 10.25 - 10,35hod. – v m.č. Nemšová, pred bývalým kinom
- od 10.45 - 11,00 hod. – v m.č. 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.

+
Súkromný podnikateľ Vám bude predávať zajtra t.j. 17.10 od 7.00 na tržnici pri mestskom
múzeu mak, rajčiny a papriku sladkú aj štipľavú, papriku na lečo mrkvu na uskladnenie

