
O Z N A M 

Vážení občania, oznamujeme vám, že od stredy 18. marca 2020 do 
odvolania bude MsÚ Nemšová fungovať pre verejnosť v obmedzenom 

režime. Služby mestského úradu budú zabezpečované len 
v nevyhnutnej miere. 

V pondelok v čase od 12.00 do 15.00 hod. 

V stredu v čase od 14.00 do 17.00 hod. 

V piatok v čase od 12.00 do 14.00 hod. 

 

Podateľňa v tomto čase bude prijímať len neodkladné 
podania (prízemie MsÚ). Odporúčame obyvateľom 
v prípade záujmu písomné podnety, žiadosti, návrhy alebo 
iné podania umiestniť do schránky, ktorá sa nachádza pri 
vstupe do budovy MsÚ.  

Činnosť matriky sa obmedzí len na niektoré úkony (napr. 
týkajúce sa úmrtia). Nutná je dohoda vopred s matrikárkou 
na telefónnom čísle: 032/6509 613 alebo 0918 876 668. 

V prípadoch vyžadujúcich podpis klienta, prosíme, aby si 
klient priniesol vlastné pero a zároveň myslel aj 
na ochranu tváre pri kontakte so zamestnancami. 



Platí zákaz vstupu bez použitia rúška, šálu, šatky, 
prípadne inej vhodnej alternatívy. 

Informácia určená žiadateľom o vydanie 

stavebného povolenia, územného, 

kolaudačného a iného rozhodnutia, ktoré sú 

vydávané v zmysle stavebného zákona. 

 

Ústne pojednávania spojené s miestnym zisťovaním, ktoré 
boli žiadateľom oznámené na najbližšie týždne, sú 
odročené do odvolania mimoriadnej situácie vyhlásenej 
vládou SR. 

O nových termínoch obhliadok a pojednávaní budú 
účastníci konaní, dotknuté orgány a organizácie 
informovaní individuálne. 

Za pochopenie ďakujeme! 
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