
Hlásenie 19.2.2021 

+ Mesto Nemšová oznamuje občanom, že kompostáreň na ulici Gorkého bude otvorená pre 

verejnosť v sobotu 20.2. 2021 v čase od 10.00 do 12.00 hodiny. 

+  Vážení občania, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v decembri 2020 uplynula splatnosť 

vyrubených daní a poplatkov za rok 2020. Nakoľko v účtovníctve Mesta Nemšová niektoré platby 

neevidujeme, žiadame Vás, aby ste si ich skontrolovali. V prípade, že ste poplatky za komunálny 

odpad, daň z nehnuteľnosti a daň za psa v roku 2020 nezaplatili a dostali sa tým do omeškania, 

uhraďte svoj dlh najneskôr do 31.03.2021. S ohľadom na situáciu s ochorením Covid-19 mesto 

Nemšová bude akceptovať túto úhradu v lehote do 31.03.2021 ako úhradu bez omeškania. Zároveň 

žiadame tých občanov, ktorí majú aktivované elektronické schránky, aby si prijatú poštu v nich 

skontrolovali, nakoľko Mesto Nemšová im rozhodnutia o predpísaných daniach a poplatkoch 

doručuje v zmysle platných noriem do týchto elektronických schránok.  

+  Vážení spoluobčania, žiadame Vás, aby ste sa zúčastnili Sčítania obyvateľov, ktoré práve 

prebieha. Sčítajte sa sami v pohodlí domova a bezpečne prostredníctvom svojho počítača, tabletu či 

mobilného telefónu. Elektronický formulár pre sčítanie nájdete na stránke www.scitanie.sk alebo si 

stiahnite mobilnú aplikáciu. V prípade otázok zavolajte na mestský úrad na číslo 032/6509640 či na 

call centrum 02/20 92 49 19. Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich 

blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. Vzhľadom na pandemickú 

situáciu sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili všetkých zúčastnených. Asistované 

sčítanie sa v zmysle novely zákona začne 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021. Ďakujeme 

všetkým obyvateľom za spoluprácu.  

+  Vedúca školskej jedálne oznamuje, že od pondelka 22. februára 2021 sa začína variť pre 

cudzích stravníkov. Všetci stravníci sú opätovne prihlásení. V prípade ak stravník nemá záujem 

pokračovať v stravovaní v školskej jedálni, nech to prosím včas oznámi vedúcej školskej jedálne na 

telefónnom čísle 0326598326 alebo osobne. 

 

 


