
Hlásenie 5.5.2021  

 

+ Mesto Nemšová oznamuje občanom, že Zberný dvor na ulici Borovského bude otvorený 

počas štátneho sviatku v sobotu 8. mája v čase od 9.00 do 15.30  a taktiež Kompostáreň na ulici 

Gorkého v čase od 10.00 do 14.00 hodiny.  

 

+ Sčítanie obyvateľov 2021 pokračuje asistovaným sčítaním 

Asistované sčítanie obyvateľov sa začalo v pondelok 3. mája 2021 a potrvá do 13. júna 

2021. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie môže byť prerušené. 

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej 

osoby počas elektronického samosčítania. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, 

starších obyvateľov, obyvateľov v sociálnych zariadeniach a obyvateľov marginalizovaných 

komunít. 

Asistované sčítanie bude 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: 9.00 – 11.00 

Streda: 9.00 – 11.00  a  13.00 – 15.00 

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.  

Mobilný asistent má preukaz asistenta sčítania, ktorý vám musí predložiť. Totožnosť 

mobilného asistenta je možné overiť si na mestskom úrade. 

Dajte pozor na podvodníkov: 

• mobilný asistent od obyvateľa nežiada finančnú hotovosť za sčítanie, táto služba je 

bezplatná, 

• pri sčítaní sa nepoužívajú žiadne tlačivá, 

• obyvateľ nič nepodpisuje, 

• ak ste nežiadali o mobilného asistenta, nemôže vás žiaden navštíviť  

tel:%2032/6504%20209
tel:%20+421%C2%A002%C2%A020%C2%A092%C2%A049%C2%A019


Po sčítaní si môžete vyžiadať od asistenta potvrdenie o uskutočnení sčítania, číslo formulára 

bude dostupné po odoslaní sčítacieho formulára, obyvateľ si ho môže aj sám odpísať alebo 

odfotiť mobilným telefónom z obrazovky tabletu, na ktorom mobilný asistent sčítanie 

vykoná. 

Nezabudnite počas sčítania dodržiavať aktuálne platné opatrenia na zamedzenie šírenia 

vírusu COVID – 19. 

Prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára sa od 15. februára do 31. marca 

v Nemšovej sčítalo spolu 5 852 obyvateľov, teda 91,68 %.  

Zvyšní obyvatelia majú v termíne od 3. mája do 13. júna 2021 povinnosť využiť vyššie 

spomenuté možnosti sčítania. 

+ Súkromná pestovateľka Vám bude  ponúkať na predaj na tržnici pri mestskom múzeu 

zajtra vo štvrtok 6.mája a v piatok 7.mája trvalky a letničky, muškáty, bakopy, dálie, garafie, 

planty papriky, paradajky a zeleru v čase od 10.00 do 15.00 hodiny 

 

+ Slovenská pošte v Nemšovej hľadá na zástup počas čerpania riadnej dovolenky – 

doručovateľa/doručovateľku s nástupom možným ihneď. Bližšie informácie Vám budú 

poskytnuté na čísle telefónu 032/658 94 64.  

https://www.google.sk/search?q=po%C5%A1te+nem%C5%A1ova&sxsrf=ALeKk03ZjQYYPrt-B50QaoanVSq1f5I8Ug%3A1620213982851&source=hp&ei=3oCSYNHVL4yyrgTw24_gBA&iflsig=AINFCbYAAAAAYJKO7qW0yhTWC1oe05uIF9GTJKvs8Wmh&oq=po%C5%A1te+nem%C5%A1ova&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgQIABBDOgoIABDHARCjAhBDOg0IABCxAxDHARCjAhBDOgcIABCxAxBDOgIIADoICAAQxwEQrwE6BAgAEAo6BAgAEB46BAgAEBM6CAgAEBYQHhATOgsIABDJAxAWEB4QEzoICAAQFhAKEB46CQgAEMkDEBYQHlCzAVjFD2CTEGgCcAB4AIABkwGIAZINkgEEMC4xNJgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjRvJ23t7LwAhUMmYsKHfDtA0wQ4dUDCAc&uact=5

