
Oznamy zo dňa 6.9.2021 

+ Maloobchodný predajca potravín LIDL rozširuje svoje tímy. Nájdite si stabilnú prácu v predajni 

Nová Dubnica alebo Dubnica nad Váhom na pozíciu predavač/ka-pokladník/čka. Nástupná mesačná 

mzda 910 € pri úväzku 38,75 hodín týždenne. Okrem zmluvne garantovaného nárastu mzdy počas 

prvých troch rokov LIDL ponúka široký systém benefitov. Viac informácii získate na stránke www. 

liodl.sk – sekcia kariéra. 

+ Centrum BIELY KVET so sídlom v Dolnej Súči v časti obce „Pod Hrabovkou“ si dovoľuje oznámiť, 

že prijíma objednávky na zhotovenie aranžmánov a kytíc zo živých aj umelých kvetov ku Pamiatke 

zosnulých a sviatku všetkých svätých. Aranžmány je možné objednať si osobne, telefonicky na čísle 

0948 99 13 32, alebo prostredníctvom sociálnej siete Messenger na Facebookovej stránke Biely kvet. 

V prípade záujmu ponúkame dovoz objednaného tovaru na Vašu adresu. 

+ Mesto Nemšová oznamuje občanom, že vývoz papiera z rodinných domov a tetrapakov sa 

uskutoční v utorok  7.9.2021.  

+ 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. 

+ Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že dňa 7.septembra (utorok) na 

uliciach Gorkého, Dvorecká, Jozefa Lacu, Závadská a Ľuborčianska nebude el. energia v čase 



od 7:30 hod do 15:00 hod. 

Dňa 8.septembra(streda) na uliciach Holubyho, Sadová, Slnečná, Stromová, Trenčianska, 

Záhradná v čase od 7:30 do 14:40 hod. 

Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme. 

 

+ PD Vlára Nemšová Vás pozýva do svojej predajničky mliečnych výrobkov na Mierovom 

námestí na septembrovú akciu za zvýhodnené ceny bryndze 250g za 2,69€ a čerstvý ovčí syr 

balený v cca 200g balení, kde cena za 1 kg je 11,75€. 

 

+ Súkromná podnikateľka pani Benková z Trenčína bude predávať zajtra t. j. 7.9.2021 

a vo štvrtok 9.9.2021 v čase od 12.00 do 13.30 hod. na tržnici pri mestskom múzeu broskyne 

na konzum aj na zaváranie, hrušky, slivky, jablká, hrozno, rajčiny, papriku cibuľu, zemiaky, 

karfiol a kapiu. 

 

  


