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Vyhlasovanie v obecnom rozhlase dňa 11.1.2021

Dobrý deň Vážení spoluobčania, vypočujte si nasledovné oznamy:
Dnes budú pracovníci Obecného úradu zbierať Pet fľaše a kovové obaly, vyberte si prosím vrecia pred bránky. Zber sa začne od
10,00 hod. Taktiež žiadam občanov, aby si prišli pre vrecia na separovaný odpad na obecný úrad. Každá domácnosť má nárok na
24 ks vriec na rok. Do týchto vriec sa dáva separovaný odpad pet fľaše, plastové obaly a kovové obaly. Pet fľaše a kovové obaly je
nutné stláčať, aby sa ich čo najviac vmestilo do vreca. Žiadam všetkých občanov, chalupárov a návštevníkov chát, aby nedávali
plastové obaly do zvonov, ktoré sú preplnené a aby nenechávali plastové obaly a kovy pri zvonoch v otvorených taškách. Zvony
sú veľké nádoby na parkovisku pri Drevenici Ondreja Gregora, ďalšie sú za starou krčmou a na hornom konci pri zastávke. Zvony
sa vyvážajú raz do mesiaca. Ak niekto chce odovzdať plné vrece pet ﬂiaš a kovových obalov mimo zberu, žiadam Vás, aby ste
vrecia dávali ku bývalej ústredni smerom na Lán. Prvá odbočka za čičmanskou krčmou doprava. Tam môžete vrecia nechať
a pracovníci OÚ ich schovajú. Zber vriec po obci je zdarma.
Ďalší oznam:
Nakoľko ľudia dávajú odpad zo svojich príbytkov do obecných kontajnerov, tieto kontajnery budú z obce stiahnuté a taktiež aj
odpadkové koše zo zastávok, nakoľko sú taktiež plné odpadu z domácností. Každá domácnosť si zabezpečuje odpadovú nádobu na
komunálny odpad, ktorý sa vyváža podľa rozpisu. Rozpis vývozov je zverejnený na www stránke obce, na FB stránke obce, na
vývesnej tabuli pri zastávke a kto nemá možnosť pozrieť si vývozy na spomínaných miestach, môže si rozpis vývozov vyzdvihnúť
na Obecnom úrade.Nakoľko do našej obce chodí nadmerné množstvo turistov a títo taktiež nechávajú veľa odpadu, budú
vyrobené tabuľky, aby si odpad nosili so sebou domov. Naši občania doplácajú na turistov, ktorí sú nedisciplinovaní a nechávajú
nám nadmerné množstvo odpadu v obci.
Ďalší oznam:
žiadam majiteľov psov, ktorí ich chodia venčiť po dedine, aby mali svojich psíkov na vôdzke a exkrementy zbierali a dávali do
košov, na to určených, ktoré su rozmiestnené po dedine. Je strašne veľa psích exkrementov pred bránkami našich obyvateľov
a taktiež na spoločných priestranstvách. Každý vlastník psa sa má príkladne oňho starať a taktiež po ňom upratovať. Ak budú psy
samovoľne behať po dedine a znečisťovať spoločné priestory, obec pristúpi k sankciám. Nakoľko je obec monitorovaná
kamerovým systémom, nie je problém odhaliť majiteľa psa. Je na nás všetkých ako bude naša dedina vyzerať. My v nej žijeme a je
na nás či tu bude čisto alebo nie.
Ďalší oznam:
Zajtra, v utorok 12.1.2021 je vývoz komunálneho odpadu. Smetné nádoby si prosím vyložte ku ceste, kto potrebuje pomôcť so
smetnou nádobou kontaktujte Obecný úrad. Žiadam všetkých obyvateľov, chalupárov a podnikateľov, aby boli smetné nádoby
vyložené v utorok do 8,30hod. Kto nebude mať číslo domu na smetnej nádobe, odpad nebude vyvezený.
Ďalší oznam:
Každý daňovník, ktorý nadobudol v roku 2020 byt, nebytové priestory, stavby a pozemky v katastri obce Čičmany, je povinný zo
zákona o Dani z nehnuteľnosti uvedený majetok prihlásiť do 31.1.2021. Toto sa týka aj psov, kto nadobudol psa v roku 2020, je ho
povinný prihlásiť do 31.1.2021.
Ďakujem za pozornosť a prajem Vám pevné zdravie a pekný deň

Vaša starostka

