
Hlásenie 15. novembra 

 
+           Obvodný lekár MUDr. Jozef Škunta oznamuje svojim pacientom, že v dňoch od 

15.11.2021 do 19.11.2021 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať ho 

bude MUDr. Peter Dráb.         

+            V dňoch od 10.11.2021 do 25.11.2021 bude prebiehať v našom meste odpočet 
zemného plynu povereným pracovníkom spoločnosti SPP – distribúcia a.s. Vchodové dvere 
na bytových domoch budú označené deň vopred s presným časom vykonania odpočtu. 
V prípade, že nebude možné zrealizovať odpočet plynu z dôvodu vašej neprítomnosti, Vám 
odpočtár zanechá lístok s ďalšími informáciami.  
 
+          Mestská knižnica v Trenčianskej Závade oznamuje svojim čitateľom, že od 15. 

novembra bude otvorená len jedenkrát v týždni a to vo štvrtok v čase od 17.30 – 19.30 hod.. 

+ Mestská knižnica v Nemšovej oznamuje svojim čitateľom ,že otváracia doba pre 

verejnosť je v bežnom režime a to celý pracovný týždeň od Pondelka do Piatka v čase od 

12.00 do 18.00 hodiny.  

+ Súkromná podnikateľka p. Benková z Trenčína Vám bude predávať zajtra 16. 

novembra v čase  od 13.00 do 15.00 hodiny a vo štvrtok 18 . novembra  v čase od 12.00 

do 14.30 hodiny na tržnici pri mestskom múzeu jablká, hrušky, hrozno, mrkvu, petržlen, zeler, 

rajčiny papriku zemiaky, cibuľu a cesnak.  

+ VÝZVA.  

Spoločnosť  Západoslovenská  distribučná, a.s., v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. 

o energetike v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov 

nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú 

bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, ktoré 

sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.01.2022. 

Ak v uvedenej lehote nedôjde k okliesneniu stromov a porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony 

Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so zákonom o energetike a vstúpi na dotknuté 

pozemky. 

Ak má vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti záujem o náhradu nákladov na 

odstránenie stromov je povinný túto skutočnosť ohlásiť  spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s. najneskôr do 10.12.2021. 

Ak pri okliesňovaní  drevín, treba  prerušiť dodávku distribúcie elektriny, treba to ohlásiť 

spoločnosti najmenej 25 dní pred plánovaným odstraňovaním a okliesňovaním drevín na 

telefónnom čísle 0850 333 999, alebo mailom : odberatel@zsdis.sk. 

Bližšie informácie z výzvy nájdete na výveske a na webovej stránke mesta. 

 

+ Mestský úrad oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu z Ľuborče 

a Kľúčového sa uskutoční v stredu 17. novembra 2021. 
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