
MsR 16.3.2020 

+ Mesto Nemšová v zmysle opatrení krízového štábu od  16. marca 2020 upravuje chod 

Mestského úradu v Nemšovej. Vstup do mestského úradu ako aj úradne hodiny budú pre 

verejnosť obmedzené, nevyhnutné bude využiť dezinfekčné a ochranné prostriedky. 

Mesto Nemšová opakovane vyzýva verejnosť, aby využívala v prvom rade elektronickú 

a telefonickú formu kontaktu so zamestnancami úradu, 

- vedenie mesta apeluje na občanov, aby dodržiavali sprísnené hygienické opatrenia, 

zachovávali pokoj, správali sa zodpovedne voči sebe i svojmu okoliu a obmedzili svoj 

pohyb po verejných priestranstvách, 

- mesto Nemšová od pondelka 16. marca 2020 zatvára pre verejnosť Mestskú 

knižnicu vrátane jej pobočiek minimálne do nedele 29. marca 2020 vrátane, 

- mesto Nemšová z okamžitou platnosťou zatvára pre verejnosť technickú pamiatku 

„Králikov Mlyn“ minimálne do nedele 29. marca 2020 vrátane, 

- mesto Nemšová z okamžitou platnosťou zatvára pre verejnosť všetky mestké športoviská 

(NTS, TJ - Luborča, TJ – Klučové, športová hala, fitnes a ostatné verejné športoviská 

v správe mesta...). 

Zároveň oznamujeme občanom, že z dôvodu minimalizovania rizík možnosti výskytu a 

šírenia sa ochorenia koronavírusu COVID-19  na území mesta Nemšová sa od pondelka 16. 

marca 2020 do odvolania  (minimálne do 30. marca 2020) obmedzujú stránkové dni na 

Mestskom úrade v Nemšovej nasledovne: 

Stránkové dni pre občanov: 

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. 

+  RVS Vlára Váh oznamuje zákazníkom, že z dôvodu minimalizovania rizík možnosti výskytu 

a šírenia ochorenia koronavírusu je zákaznícke centrum od pondelka 16. marca 2020 až do 

odvolania zatvorené. V súrnych prípadoch počas pracovnej doby volajte na čísla  0911 

243 696, 0948 536935, 032/6420996, alebo na čísla nepretržitej prevádzky: 032/65 98 319, 

0948 035 503, prípadne použite e-mailovú komunikáciu: rvsvv@rvsvv.sk, sluzby@rvsvv.sk 

Ďakujeme za pochopenie. 

 

+ Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne Vám oznamuje, že v súvislosti so šíriacou 

sa nákazou vírusu COVID 19 a vzhľadom na vládou SR vyhlásenú Mimoriadnu situáciu boli 

prijaté opatrenia v súvislosti s prijímaním ústnych podaní občanov len na naliehavé 

a nevyhnutné prípady a prípady, ktoré neznesú odklad. 



     Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste na predkladanie podaní využívali podania 

elektronicky / e-mailom / alebo poštou. Pre posúdenie naliehavosti kontaktujte stálu službu 

OO PZ.  

     V prípade odsúhlaseného vstupu do objektu občan musí mať nasadenú hygienickú 

rúšku, alebo respirátor a nesmie vykazovať známky akéhokoľvek ochorenia.  Stála služba 

OO PZ Nemšová : 0961203955   

  „Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje 

občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku 

požiarov v prírodnom prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona 

o ochrane pred požiarmi a to najmä na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a 

zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Za 

porušenie uvedených povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta vo výške 331,- €. 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne ďalej žiada občanov, aby 

bez meškania ohlásili na telefónnych číslach 150 alebo 112 každý požiar spozorovaný 

v prírodnom prostredí a tak napomohli rýchlejšej lokalizácii a likvidácii požiaru.“ 

Ambulancia MUDr. Drába a MUDr. Škuntu žiada svojich  pacientov, aby sa vzhľadom na 
mimoriadnu situáciu správali zodpovedne voči sebe a svojmu okoliu, aby zostali doma a v 
prípade, že musia ísť von chránili seba i ostatných – nosili rúšku, alebo šatku, šál cez ústa... 
 
Prosíme, navštevujte ambulanciu iba v nevyhnutnom prípade, pri vstupe do čakárne majte 
rúšku alebo cez ústa šatku alebo šál. Pokiaľ môžete, riešte čo sa dá telefonicky na číslach: 
MUDr. Dráb  032 65 98 210 
MUDr. Škunta 0911 264 451 
 
Ďakujeme 
 

 

 

 

 


