
Hlásenie 10.06.2021  

+ Oznamujeme občanom, že Asistované sčítanie obyvateľov stále prebieha a potrvá ešte do 13. 

júna 2021. Je realizované dvoma spôsobmi. Prvý spôsob – obyvateľ príde do kontaktného miesta, kde 

sa sčíta sám alebo s pomocou stacionárneho asistenta. Druhý spôsob – obyvateľ požiada o službu 

mobilného asistenta telefonicky, na základe toho ho mobilný asistent navštívi doma a pomôže mu 

sčítať sa. Kontaktné miesto: Mestský úrad, Ul. Janka Palu 2/3, Pondelok, utorok, štvrtok, piatok 8,00 – 

11,00 hod., Streda: 9,00 -11,00 a 13,00 – 15,00 hod. V prípade, že nemôžete prísť do kontaktného 

miesta, môžete požiadať o mobilného asistenta Mestský úrad v Nemšovej na telefónnom čísle: 

032/6509 640. Požiadať o mobilného asistenta je možné aj prostredníctvom Call centra Štatistického 

úradu SR +421 02 20 92 49 19. Pri telefonickom rozhovore uvediete meno a priezvisko, adresu, teda 

ulicu, súpisné a orientačné číslo a číslo vášho telefónu. Mesto požiadavku zaeviduje a pridelí ju na 

vybavenie konkrétnemu mobilnému asistentovi, ktorý vám následne zatelefonuje a dohodne si s vami 

termín a čas návštevy. Upozorňujeme, že asistované sčítanie neprebieha formou telefonického 

rozhovoru, mobilný asistent vás sčíta pri osobnej návšteve. Bližšie informácie získate na webovej 

stránke mesta : www.nemsova.sk  

+  Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že si môžu na mestskom úrade v kancelárii č. 

110 počas úradných hodín prevziať rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok na 

komunálny odpad za rok 2021. Zároveň je možné uhradiť dane a poplatky v hotovosti alebo platobným 

terminálom. Žiadame občanov, aby pri platení využili možnosť online platby cez webovú stránku 

mesta.  

+  Základná umelecká škola Nemšová oznamuje rodičom detí, že podávať prihlášky na štúdium 

vo všetkých odboroch na školský rok 2021/2022 môžu od 15. mája do 15.júna elektronickou formou. 

Bližšie informácie získate na webovom sídle školy www.zusnemsova.sk. + Súkromný podnikateľ Vám 

bude predávať na tržnici pri mestskom múzeu jahody v 2 kg baleniach. Predávať bude nasledovne vo 

štvrtok 10.júna 2021 v čase od 7,00 hod. do 9,00 hod a v piatok 11. júna v čase od 7,00 hod. do 9,00 

hod 

+ Súkromný podnikateľ Vám bude predávať na tržnici pri mestskom múzeu jahody v 2 kg 

baleniach. Predávať bude nasledovne vo štvrtok 10.júna 2021 v čase od 7,00 hod. do 9,00 hod a v 

piatok 11. júna v čase od 7,00 hod. do 9,00 hod.  

+  Súkromná podnikateľka p. Benková z Trenčína Vám bude predávať v piatok 11.6.2021 od 10.30 

do 13.00 na tržnici pri mestskom múzeu jahody. Prineste si so sebou nádoby. 

+ Pizzéria a reštaurácia Lagúna príjme do svojej prevádzky brigádnikov. Bližšie informácie Vám 

budú poskytnuté priamo na prevádzke.  


