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+ Súkromný podnikateľ Vás pozýva na predajnú akciu, ktorá sa koná dnes, v pondelok 
v Kultúrnom stredisku v Ľuborči od 10,00 do 17,00 hod. Ponúka široký sortiment textilu, obuvi, 
spodnej bielizne, domácich a kuchynských potrieb, bytového textilu, náradia a cyklodoplnkov.   
 
+  Chirurgická ambulancia, MUDr. Peter Daňo oznamuje svojim pacientom že dnes, 
v pondelok  nebude ordinovať.  
 
+ Západoslovenská distribučná, správca energetických zariadení  upozorňuje občanov  
na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne  
do výšky 3 metrov od zeme a v šírke 4m po oboch stranách elektrického vedenia. 
V prípade  ak stromy a kríky prerastú nad výšku 3m  je potrebné  ich orezanie, alebo zrezanie 
z vašej strany. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia už na nebezpečnú vzdialenosť je možné 
požiadať v lehote minimálne 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia 
Západoslovenskú distribučnú a.s. na čísle telefónu 032/6533365 p. Ján Capák.. Požadovaný 
konečný termín vykonania prác je 7.1.2019. Orezaná drevná hmota je v kompetencii 
a zodpovednosti vlastníka.  
Ak lehota do 7.1.2019 uplynie márne,  Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná odstránenie 
a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č. 251/2012 
Z.z. v platnom znení. 
 
+ Spoločnosť Domatos poriada dňa 1.12.2018 t.j. v sobotu zájazd do Nowého Targu. 
Poplatky: ak bude záujem ľudí na veľký autobus čo je 50 ľudí, cena na osobu bude 11€. Ak bude 
záujem ľudí na menší autobus, čo je 30 ľudí, cena na osobu bude 16€. Bližšie informácie v prípade 
Vášho záujmu získate na čísle telefónu 0948 048 009. Registrovať sa môžete do zajtra, 27.11.2018.  
 
+ MsÚ Nemšová vyzýva občanov, ktorí neuhradili poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady a daň z nehnuteľnosti, aby tento  uhradili v čo najkratšom čase. Včasnou úhradou 
predídu následným exekučným vymáhaním pohľadávky. 
 
+ Mestský úrad v Nemšovej Vás srdečne pozýva na divadelnú hru „VÝLET“ v prevedení 
Trenčianskeho divadla NORMÁLKA. Predstavenie sa uskutoční vo štvrtok, 29.11.18 o 18 hod. 
v Kultúrnom centre Nemšová. Vstupné je 6,-€. Vstupenky sa budú predávať pred začiatkom 
predstavenia. Tešíme sa na Vás!   
    
+ Mestský úrad v Nemšovej Vás srdečne pozýva na koncert Marca Rajta. Tento známy 
husľový virtuóz prinesie k nám svoje vianočné turné s názvom „Anjelské husle“, na ktorom 
odprezentuje pripravovaný album s najznámejšími vianočnými skladbami a koledami v unikátnom 
prevedení. Príďte si vychutnať jedinečný koncert a ponoriť sa do príjemnej vianočnej atmosféry, 
o ktorú sa postará Marco so svojou  skupinou v piatok,  14. decembra o 18.00 hodine do Kultúrneho 
centra v Nemšovej na ulici SNP. Vstupenky v hodnote 10€ si môžete zakúpiť v pokladni  
Mestského úradu počas úradných hodín, alebo prostredníctvom www.ticketportal.sk. Najlepšie 
strávený čas je čas s dobrou hudbou a svojimi blízkymi. 
 


