
Hlásenie 10.03.2021 

+Prosíme všetkých spoluobčanov o dodržiavanie nariadení ÚRADU VLÁDY, podľa vyhlášky verejného 

zdravotníctva SR, ktorá zakazuje  pozitívne testovaným osobám vychádzať z domu za rôznym účelom, 

medzi ktoré patrí i návšteva Mestského úradu, Slovenskej pošty a iných rôznych priestorov. V prípade 

nariadenia domácej karantény  Vás dôrazne žiadame o jej dodržiavanie, nakoľko vznikajú situácie kde 
občania, ktorí majú byť v karanténe navštevujú takéto priestory a tým ohrozujú ostatných klientov  

a zamestnancov.Veľmi pekne Vám ďakujeme za pochopenie a dodržiavanie nariadení vlády. 

+Mestská knižnica oznamuje svojim čitateľom, že od 9.marca 2021 bude až do odvolania zatvorená. 

+Vedúca školskej jedálne oznamuje, že od pondelka 8. marca 2021 sa v školskej jedálni 

nevarí až do odvolania. Všetci cudzí stravníci sú z obedov odhlásení. O začatí varenia Vás 

budeme informovať 

+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.  

Prosíme obyvateľov, aby pomohli sčítať sa svojim starším spoluobčanom, ak Vás o to 

požiadajú.  

 

Ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu. 

 
Oznamujeme občanom, že SPP- distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava bude v dňoch od 

15.marca 2021 do 30.otóbra 2021 realizovať stavbu “Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Duklianska 

2.SC“ v zmysle stavebného povolenia. Rekonštrukciou plynovodov budú dotknuté miestne 

komunikácie a chodníky na ulici : Slovenskej armády, Obrancov mieru, Revolučná, 9.mája, Duklianska, 

Osloboditeľov a Púchovská. Počas výstavby bude obmedzený dopravný režim na predmetných 

miestnych komunikáciách, ktorý bude riadený schváleným prenosným dopravným značením. Na 

základe uvedeného prosíme obyvateľov dotknutej oblasti, aby svoje súkromné motorové vozidlá 

neparkovali na verejnej komunikácii, a tým umožnili realizáciu predmetnej stavby a plynulú 

premávku. 

Ďakujeme za pochopenie. 

http://www.scitanie.sk/

