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Na aké číslo mám zaplatiť správne poplatky mestu?
Prinášame vám prehľad variabilných symbolov, ktoré je potrebné uviesť pri platbe mestu 
za rôzne úkony. V tabuľke nájdete aj číslo účtu potrebné pre realizovanie platby.
Mesto Nitra, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

SÚKROMNÉ FIRMY DEZINFIKUJÚ 
ZASTÁVKY, ROZVÁŽAJÚ OBEDY

V čase pandémie je dobrá 
každá pomocná ruka. 

Nitrianskej radnici pomáhujú 
nielen občania, napríklad šitím 
chýbajucich rúšok, ale aj inštitúcie 
a  súkromné firmy.  Že aj súkrom-
nému sektoru záleží na porazení 
vírusu, dokumentujú ich filantro-
pické aktivity.  

Keďže vírus sa dlho drží na povr-
choch, na niektorých až niekoľko 

hodín, či dní, potrebná je aj ich 
dôkladná dezinfekcia. A azda naj-
väčšia frekvencia ľudí je momen-
tálne na autobusových zastávkach. 

„Vyčistíme všetky zastávky na úze-
mí mesta, s realizáciou začneme 
už tento týždeň. Čistiť budeme 
polymerovou dezinfekciou, ktorá 
je účinnejšia a vydrží 14 až 60 
dní. Dezinfikovať sa budú všetky 
priestory autobusových zastá-
vok - vrátane košov a mobiliára,“ 

povedala riaditeľka Obchodného 
centra Mlyny Petra Pupák Wald-
nerová.  

Pomôže aj  Philip Morris Slova-
kia -  a to najrizikovejšej skupine 
–  seniorom. „Štátom nariadené 
opatrenia týkajúce sa pandémie 
COVID-19, sú obzvlášť stresujúce 
pre seniorov, ktorí majú obme-
dzené možnosti na zabezpečenie 
svojich potrieb. V spolupráci 
s mestom Nitra a prostredníctvom 

našich zamestnancov i partnerov, 
sa Philip Morris Slovakia rozho-
dol pomôcť a zabezpečiť donášku 
obedov vybraným 60 seniorom a 
pomôcť im v tejto náročnej dobe. 
Tieto obedy kupuje Philip Morris 
Slovakia a pre seniorov sú bezplat-
né, takže okrem toho, že im obed 
príde až domov, zároveň ušetria 
časť svojho dôchodku,“ pove-
dal Juraj Králik z Philip Morris 
Slovakia.

Andrej Jančovič

Philip Morris zabezpečil obedy pre 60 seniorov. 
 FOTO: Roman Oravec

Obchodné centrum Mlyny bude dezinfikovať všetky zastávky 
MHD v meste.  FOTO: Roman Oravec

Správny poplatok                                                                                                           Variabilný symbol pri zaplatení
 rybárske lístky 2210042204
 za vydanie pov. na výherné automaty 2210042211
 za zvláštne užívanie miest. komunikácií, vjazd, rozkopávka, terasa 2210042213
 za vyjadrenie k prevádzke haz. hier 2210042214
 za potvrdenie o pobyte, domové čísla a ostatné popl. /potvrdenia/ 2210042215
 za povolenie - výrub stromov 2210042218
 za povolenie o umiestnení reklamy 2210042220
 matričná činnosť 2210042225
 za stavebné a kolaudačné rozhodnutia 2210042226
 za overenie písomností 2210042227
   
 č. účtu: SK04 0900 0000 0050 2800 1139
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OPATRENIA VLÁDY 
POČAS VEĽKEJ NOCI

V období od 8. apríla od 00:00 hod. do 13. apríla do 23:59 hod. sa obmedzuje 
sloboda pohybu a pobytu! Rozhodla o tom vláda.

Toto obmedzenie sa nevzťahuje na:
 cesty za účelom práce
 cesty do obchodu s potravinami, drogériou, krmivami pre zvieratá, 
   do lekární a na čerpaciu stanicu
 cesty do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia
 výpomoc a dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu v rámci okresu za účelom 
   obstarania životne dôležitých potrieb
 pobyt v prírode v rámci okresu
 cestu na pohreb blízkej osoby
 cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu v rámci okresu

Prosíme, dodržiavajte tieto pokyny. Ide o zdravie nás všetkých.

VOĽNý PREDAJ NA MESTSKEJ 
TRŽNICI ZASTAVIA 
Zakázal to hlavný hygienik 
SR Ján Mikas.
Tržnica sa zatiaľ otvára ráno 
o šiestej hodine a zatvára sa o 
piatej podvečer. Vo všetkých 
otvorených prevádzkach na trž-
nici sú pre koronavírus sprísnené 
pravidlá nielen pre nakupujú-
cich, ale aj pre predávajúcich. 
Nestačí to však, nakoľko sú teraz 
otvorené  aj predajne stolov a 
tiež stánky na nádvorí. 

Tie by sa ale mali čo najskôr za-
tvoriť. „Toho času nie je možné 
prevádzkovať činnosť tržníc, 
farmárských trhov, predaj po-
travín na trhoviskách z trvalých 
stolov. Cieľom opatrení Ūradu 
verejného zdravotníctva je 
dočasné maximálne obmedze-
nie sociálnych kontaktov medzi 
ľuďmi a predchádzanie úmr-
tiam na ochorenie COVID-19 
v SR“, uviedol 6. apríla v liste  
hlavný hygienik SR Ján Mikas. 

Otvorené by teda mali zostať 

na tržnici len kamenné predaj-
ne - Nitrazdroj 5.30 – 19.00, 
sobota 5.30 – 12.00, A+E mäso 
7.00-16.00, sobota 7.00- 12.00, 
Bagetka 6.00-16.00, sobota 6.00 

– 12.00, HSH predaj hydiny 
6.00 – 16.00, sobota 6.00 -12.00, 
RIBON (galantéria) 9.00 – 
15.00, Záhradkárske potreby 
Gašperan predaj 8.00- 16.00, so-

bota 8.00-12.00 a Šranko F.A.M. 
drogéria 8.00 – 16.00, sobota 
8.00 -12.00.

Andrej Jančovič

FOTO: Roman Oravec




