
Hlásenie 01.02.2021 

+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že od utorka 2.februára bude pre občanov v Nemšovej 

dostupné mobilné odberové miesto. Mobilné odberové miesto, sa bude nachádzať v športovom areáli 

NTS, na ul. Školská č. 506. Mobilné odberové miesto bude otvorené nasledovne: 

 Pondelok, streda, piatok: v čase od 8:00 do 16:00 hodiny 

 Utorok a štvrtok: v čase od 10:00 do 18:00 hodiny  

Sobota a nedeľa: v čase pd 9:00 do 17:00 hodiny.  

+  Mesto Nemšová vyzýva všetky právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, 

ktoré prevádzkujú malý zdroj znečistenia ovzdušia (MZZO) na území mesta Nemšová a mestských častí 

Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska Závada, aby do 15. februára 2021 na Mestský úrad Nemšová oznámili 

údaje a spotrebu za každý malý zdroj znečistenia ovzdušia. Malým zdrojom znečistenia ovzdušia sú 

kotly na tuhé a kvapalné palivo t,j. drevo, uhlie, nafta s príkonom do 300 kW, rôzne technologické celky, 

veľkochov hospodárskych zvierat. Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov malých 

zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorí používajú na vykurovanie elektrickú energiu a zemný plyn. Na 

základe oznámenia budú spoplatnení – podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov. Táto povinnosť sa netýka rodinných domov. 

Podrobnosti upravujúce povinnosti malých zdrojov v meste Nemšová nájdete vo Všeobecnom 

záväznom nariadení č. 7/2018 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v meste 

Nemšová. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti do 15. februára je mesto Nemšová povinné uplatniť 

voči prevádzkovateľom sankčné postihy v zmysle ustanovenia § 8 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch 

za znečistenie ovzdušia, uložením pokuty do výšky 663,87 eur. Bližšie informácie budú poskytnuté na 

Oddelení životného prostredia a na telefónnom čísle 0918 876 695. Tlačivo „ Oznámenie údajov o 

poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia za rok 2020 je možné stiahnuť z webovej stránky mesta, alebo si 

prevziať na Oddelení životného prostredia počas otváracích hodín Mestského úradu Nemšová. 

 +  Firma Domatos, s.r.o. prijme vodiča autobusu z Nemšovej a blízkeho okolia do trvalého 

pracovného pomeru na trojzmennú prevádzku. Ak nemáte vodičský preukaz na autobus preplatí Vám 

ho firma v plnej výške pod podmienkou, že vo firme budete pôsobiť určitý čas. Prípadne možná dohoda. 

Bližšie informácie získate na čísle telefónu 0905 449 843. 


