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Vyhlasovanie v obecnom rozhlase 22.3.2021
Príjemný dobrý deň vážení spoluobčania
vypočujte si nasledovné oznamy:
Dnes 22.3.2021 budú pracovníci Obecného úradu zbierať separovaný odpad od 10.00 hodiny.
Žiadam Vás, aby ste si vrecia s označením čísla domu vyložili pred bránky prípadne ku ceste.
Taktiež oznamujem, že keď sú plné spoločné kontajnery na separovaný odpad, dávajte
prosím pet ﬂaše a kovové obaly do vriec, ktoré ste dostali na obecnom úrade, prípadne kto
nemá vrecia, prídite si po telefonickom dohovore vrecia vyzdvihnúť na obecný úrad.
Nenechávajte ich v taškách pri spoločných kontajneroch! Robí sa tam neporiadok, čo je
vizitkou nás všetkých. Treba fľaše stláčať a tým sa ich viacej vmestí do spoločného
kontajnera. Pet fľaše plastové obaly a sklo môžete dávať aj do kontajnerov pri penzióne
Javorina. Rozhodne do separovaného odpadu nepatia antigénové testy. Antigénový
test je nebezpečný odpad.
Ďalší oznam:
V utorok 23.3.2021 bude vývoz komunálneho odpadu. Smetné nádoby si prosím vyložte ku
ceste. Kto potrebuje pomôcť so smetnou nádobou, kontaktujte prosím Obecný úrad.
Ďalší oznam:
Obecný úrad je zatvorený do odvolania z dôvodu epidemiologickej situácie
COVID-19. Bude otvorený iba v čase od 9,30 – 10,00 hod, kedy je na úrade
poštárka.Kto potrebuje nutne niečo vybaviť na obecnom úrade, je potrebné zavolať vopred.
Určite Vás vybavíme, prípadne Vás vybavíme cez telefón. Rozhodnutia na dane a komunálny
odpad Vám môžeme zaslať na emaily a môžete ich uhradiť na účet obce. Je nutné tieto
emailové adresy nahlásiť na obecný úrad. Kto nemá adresu na email, môže prísť po
telefonickom dohovore uhradiť dane osobne.
Táto situácia v ktorej teraz žijeme je ťažká ako pre nás tak i pre každého z Vás.
Musíme veriť, že sa čoskoro všetci vrátime do bežného života ale musíme byť zodpovední
hlavne voči sebe.
Prajem Vám všetkým hlavne pevné zdravie a pekný deň.

Vaša starostka

