
Správy MsR zo dňa 3.7.2020 

+ Mesto Nemšová oznamuje občanom, že sa menia otváracie hodiny v 
Mestskej knižnici od 6.7.2020 – 31.8.2020 nasledovne: 
Pondelok, Utorok, Štvrtok , Piatok v čase od 9,00 – 15,00 hod. a v Stredu od 12.00 
do 18.00 hodiny. 
 

+ MUDr. Dráb oznamuje svojim pacientom, že od 20.7. do 25.7.2020 nebude 

ordinovať z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Zastupovať  bude MUDr. Šebík 

v Hornom Srní. Žiadame pacientov, aby si dali predpísať lieky, ktoré pravidelne 

užívajú ešte pred dovolenkou na našej ambulancii a nechodili na predpis 

k zastupujúcemu lekárovi.  

+ Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať dnes, ihneď po vyhlásení 

jahody, marhule, broskyne a jablká na tržnici pri Mestskom múzeu. 

+ Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi 
s povinnosťou informovať verejnosť o spôsobe nakladania s použitými batériami 
a akumulátormi.  
v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.  
 
V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko 
rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a 
akumulátory nepatria do komunálneho odpadu. 
Sú ťažko rozložiteľný odpad. 
Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených 
tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch 
a ďalších miestach na území mesta a na celom území Slovenska. 
 
Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory 
zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber 
nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov 
spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015. 
 
Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými  
spoločnosťami pôsobiacimi  na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov 
zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. 
Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej 
komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov.V triedení a recyklácii sú 
významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov. 
 



Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných    
látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.  
 

 
 


