MsR 11.3.2020
+ V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, primátor mesta zvoláva neplánované 17. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, ktoré sa uskutoční 12. marca 2020 t. j. vo štvrtok o
17.00 hodine v zasadačke Mestského úradu v Nemšovej, ul. Janka Palu 2/3, na poschodí.
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cyklotrasou Ľuborča –
Kľúčové
3. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2020 – RO č. 2
4. Prijatie úveru na kúpu pozemkov IBV Pod horou Kľúčové od SLSP
5. Záver
+ Oznamujeme občanom, že z dôvodu minimalizovania rizík možnosti výskytu a šírenia sa
ochorenia Koronavírus na území mesta Nemšová obmedzujú sa od utorka 10. marca do 13.
marca 2020 stránkové dni na Mestskom úrade v Nemšovej nasledovne:
Stránkové dni pre občanov budú:
V stredu v čase od 12.00 do 17.00 hod.
V piatok v čase od 12.00 do 14.00 hod.
+ Mestská knižnica bude pre občanov otvorená v stredu od 12.00 do 17.00 a v piatok v čase
od 12.00. do 14.00 .Besiedky v knižnici sú zrušené.
+Športová hala a fitness centrum budú zatvorené do konca týždňa.
+Akcia Bazárik sa ruší. Nový termín bude oznámený rozhlasom a vyvesený v skrinkách
úradných oznamov.
+Tvorenie madeirových veľkonočných kraslíc v Galérii EUROPEN sa odkladá na neurčito.

+ Slovenský zväz telesne postihnutých základná organizácia Horné Srnie oznamuje svojim
členom, že výročná členská schôdza, ktorá sa mala konať vo štvrtok 12. marca sa z dôvodu
koronavírusu sa nekoná a prekladá na neurčito. Termín bude oznámený rozhlasom.

+ Občianske združenie záhradkárov – Záhradkárska osada Nemšová Bočky oznamuje
všetkým svojim členom, že výročná členská schôdza, naplánovaná na 15.3.2020 sa v danom
termíne neuskutoční a odkladá sa na neurčito. Dôvod – Koronavírus na Slovensku. Za
porozumene ďakujeme.

+ Dobrovoľný hasičský zbor Ľuborča podľa nariadenia zákona č. 314/2001 Z.z. „O ochrane
pred požiarmi“ oznamuje obyvateľom mestskej časti Ľuborča, že v dňoch 13. a 14.3. bude
vykonávať preventívne protipožiarne kontroly rodinných domov v časti Ľuborča. Žiadame
preto obyvateľov o súčinnosť v rámci prevencie pred požiarmi na území mesta Nemšová.

+Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi
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 a sú označené symbolom preškrtnutej smetnej nádoby.

Batérie a akumulátory 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.
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.

