
Hlásenie 13.09.2021 

+    Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh Nemšová oznamuje, že v utorok 14. 

septembra 2021 bude odstavený prívod pitnej vody  z technických príčin v celom Kľúčovom 

v čase od 8,00 – 11,00 hodiny. Ďakujeme za pochopenie.  

+    CEMMAC akciová spoločnosť Horné Srnie prijme do zamestnania pracovníka do výroby: 

 -  práca v 4 zmennej prevádzke 
 -  min. stredoškolské vzdelanie  
 -  vodičský preukaz skupiny „B“ 
 -  osvedčenie na obsluhu vysokozdvižného vozíka resp. nakladača  je výhodou 
 -  mzda od 4,70 €/hod + príplatky   
 -  možný nástup ihneď     

 
  Ďalej prijme do zamestnania pracovníka na stredisko obstarávania a skladov: 

  -  práca na rannej zmene  
 -  min. stredoškolské vzdelanie  
 -  vodičský preukaz skupiny „B“ 
 -  osvedčenie na obsluhu vysokozdvižného vozíka výhodou 
 -  mzda od 5,00 €/hod + príplatky   
 -  možný nástup od 01.11.2021 
 
Ďalej prijme do zamestnania strojníka do betonárne v Trenčíne (Brnianska ul.): 
-  práca na rannej zmene 
-  min. stredoškolské vzdelanie  
-  vodičský preukaz skupiny „B“ 
-  osvedčenie na obsluhu stavebných strojov  je výhodou 
-  mzda od 5,80 €/hod + príplatky   
-  možný nástup ihneď 
Záujemcovia o zamestnanie môžu zaslať svoju žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný 
životopis a súhlas na spracovanie osobných údajov na personálne oddelenie CEMMAC a.s., 
Cementárska 14,  914 42 Horné Srnie, alebo osobne odovzdať na personálnom oddelení 
spoločnosti Cemmac a.s. 
 
+ Mestská knižnica oznamuje svojim čitateľom, že v dňoch 13 a 14 septembra bude 

zatvorená 

+   V roku 2018 bol novelizovaný zákon č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov tzv.  vodný 

zákon, ktorým sa má zvýšiť ochrana povrchových a podzemných vôd, lebo riziko znečistenia 

nesprávnou prevádzkou žumpy je na Slovensku veľmi významné. Prax ukázala , že žumpy sú deravé, 

alebo  ich vlastníci vyprázdňujú vyčerpaním na pozemok, alebo cisterny vypúšťajú obsah niekde za 

dedinou. 



Vlastník stavby je povinný pripojiť stavbu , alebo pozemok kde vznikajú odpadové vody na verejnú 

kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak je to technicky možné. 

Povinnosť pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu novela určila do 31.12.2021.                      

Za nepripojenie na kanalizáciu hrozí pokuta do výšky 331 eur. 

Ten kto  akumuluje vody v žumpe, je povinný zabezpečiť ich zneškodnenie  odvozom do čistiarne 

odpadových vôd a na výzvu obce , alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze 

odpadových vôd tzv. vývozné lístky najviac za posledné dva roky. Odvoz  odpadových vôd môže 

vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec, alebo osoba, ktorá má na to živnostenské 

oprávnenie. Ten kto vykonáva odvoz vystavuje aj doklad o odvoze. Vývozný lístok obsahuje : 

1. Meno, priezvisko, adresu komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný 

2. Dátum odvozu 

3. Miesto umiestnenia žumpy 

4. Množstvo vyvezených odpadových vôd 

5. Názov osoby, ktorá vývoz vykonala 

6. Adresu čistiarne odpadových vôd, kde boli odpadové vody vyvezené 

 Za nepredloženie vývozných lístkov hrozí pokuta do výšky 169 eur. Za nepredloženie 

vývozných lístkov právnickou osobou a fyzickou osobou oprávnenou podnikať hrozí pokuta do 

výšky 3 300 eur. 

Týmto oznamom chce Okresný úrad Trenčín upozorniť občanov na platnú legislatívu a pripravované 

kontroly a umožniť v predstihu splniť zákonné povinnosti pripojenia na verejnú kanalizáciu do 

31.12.2021 a vyhnúť sa prípadným sankciám.  

Oznam bude vyvesený na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta. 

+  našli sa kľúče na diaľkové ovládanie od automobilu zn. FORD , bližšie info na tel.čísle 0915 

116 811 


