
Oznamy mestského rozhlasu zo dňa 1.2.2023  

 

 

+ Mesto Nemšová ako príslušný orgán ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 401/1998 Z. 

z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia určuje každoročne v súlade so Všeobecne záväzným 

nariadením Mesta Nemšová č. 7/2018, prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia tzv. poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania (len 

právnická osoba, alebo FO oprávnená na podnikanie) sú povinní v zmysle citovaných predpisov 

vždy do 15. februára príslušného roku nahlásiť na mesto Nemšová údaje o spotrebe palív a 

surovín, ktoré boli použité na prevádzku MZZO v predchádzajúcom roku. Na základe 

predložených údajov mesto určí poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Poplatky aj uložené 

pokuty za nedodržanie termínu nahlasovacej povinnosti sú príjmom mesta.  

Vzor tlačiva je k dispozícii aj na webovej stránke mesta Nemšová.  

 

+ Základná škola, Janka Palu, Nemšová, rada školy a rodičovské fórum Vás pozývajú dňa 

17.2.2023 do Kultúrneho centra v Nemšovej na tanečnú školskú zábavu. Začiatok je                   

o 19.00 hodine, vstupné je 25 €. Vstupenky si môžete zakúpiť  v riaditeľni školy  v pracovných 

dňoch v čase od 07.00 do 14.00 hodiny. Informácie získate na telefónnom čísle 0918 450 657.  

Príďte  sa zabaviť, do tanca hrá hudobná skupina TRIUMF. Tešíme sa na Vás.  

+ Súkromná podnikateľka p. Benková z Trenčína Vám bude predávať zajtra 2.2.2023 

v čase od 14.00 do 15.30 hodiny na tržnici pri mestskom múzeu rôzne druhy ovocia a zeleniny. 

 

+ Mesto Nemšová upozorňuje občanov mesta Nemšová a mestských častí, aby si 

z dôvodu poškodenia nádoby na komunálny odpad, ktoré sú ulomené v ich záchytnej časti, 

prišli vymeniť starú nádobu za novú nádobu na VPS Nemšová, m.p.o. počas otváracích hodín. 

V prípade, že tak občania neurobia čo najskôr, spoločnosť Marius Pedersen, a.s. nebude takéto 

poškodené nádoby vyvážať z bezpečnostných dôvodov.  

 

 

+ Verejnoprospešné služby, mestská príspevková organizácia oznamujú občanom, že                 

priebežne rozdávajú občanom v rodinných domoch vrecia na triedený zber plastov, ostatných 

plastov, fólie, tetrapakov na celý kalendárny rok 2023.  

 

  

+ PD Vlára Nemšová hľadá do kolektívu nového zamestnanca na pozíciu dojič alebo 

dojička do Horného Srnia. Termín nástupu je ihneď.  

Mzda: od 4,56 €/hod + benefity na holdingové produkty. 

V prípade záujmu volajte na telefónne číslo 0905 443 015.   
 

+ Oznamy z kategórie „Straty a nálezy“: Našla sa batéria do notebooku. Majiteľ si ju môže 

prevziať na Mestskom úrade počas otváracích hodín.  

 
 
 
 


