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Rozdeľovník 
 

  

         

 Nové Mesto nad Váhom, dňa 27.04.2021 

 

VEC: P  o  z  v  á  n  k a  

 
      Pozývame Vás na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia Mestského 

zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom, ktoré sa uskutoční dňa 06. mája 2021 (štvrtok) 

o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka).  

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Návrh komunikačnej kampane zameranej na zvýšenie povedomia občanov  

o triedenom zbere odpadu v meste (spolupráca s Mestským kultúrnym strediskom Nové 

Mesto nad Váhom; prizvaní: Mgr. art. Volárová a Roman Sika).  

3. Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Nové Mesto nad Váhom (predkladá Oddelenie 

výstavby, rozvoja mesta a dopravy).  

4. Aktuálne informácie ohľadne zavedenia zberu biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu na území mesta Nové Mesto nad Váhom.  

5. Rekonštrukcia a revitalizácia zelene v areáli Gymnázia M.R. Štefánika Nové Mesto 

nad Váhom; žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín a návrh sadových úprav.  

6. Rôzne  

7. Záver  

 

 

Táto pozvánka je zároveň ospravedlnením na pracovisku v zmysle § 136 Zákonníka práce 

z titulu výkonu verejnej funkcie.  

 

      Účastníci rokovania sú povinní dodržiavať opatrenia ÚVZ  SR, najmä: 

• zasadnutia sa nemôže zúčastniť osoba s akútnym respiračným ochorením ani osoba, 

ktorej bola nariadená karanténa, 

• účastníci zasadnutia sa musia preukázať príslušným dokladom alebo potvrdením, ak to 

vyplynie z opatrení vyhlášky ÚVZ SR alebo iného orgánu platných v čase konania 

zasadnutia, 

• vstup a pobyt v priestore MsÚ bude umožnený len osobám s prekrytými hornými 

dýchacími cestami spôsobom ustanoveným príslušným opatrením ÚVZ SR (respirátor),  

• pri vstupe do objektu si každý musí dezinfikovať ruky dezinfekciou.  
                                                           

 

 

        Ing. Zuzana Paučinová  

               tajomníčka KOŽP   
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Rozdeľovník:  

a) členovia KOŽP MsZ  

b) Ing. František Mašlonka – zástupca primátora mesta  

c) MUDr. Marián Mora - zástupca primátora mesta 

d) Ing. Rastislav Petkanič – vedúci OVRMD 

e) Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  

f) Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, Banská 1, 915 01 Nové Mesto 

nad Váhom.   

   


