Obecné správy zo dňa 13.5.2019
VÁŽENÍ OBČANIA, oznamujeme, že z dôvodu PROTESTU PROTI VÝSTAVBE
FARMY OŠÍPANÝCH PALÁRIKOVO – ŠÁNDOR, je dnes obecný úrad zatvorený.
Obec Palárikovo organizuje Retro-disco party, ktorá sa bude konať dňa 17.5.2019
v dome kultúry so začiatkom o 21.00 hod. Do tanca bude hrať DJ Roberto. Vstup
zdarma.
Vážení občania, Západoslovenská energetika vám oznamuje, že dnes a v najbližších
dňoch vás navštívia pracovníci Západoslovenskej energetiky. Pracovníčka Nina
Slamková a Natália Maráková vás budú kontaktovať na základe Poverenia
a doručeného oznamu. Pracovníčky vás navštívia v čase od 13:00 hod do 18:00 hod.
Totožnosť pracovníka si môžete overiť na zákazníckej linke 0850111555.
Reštaurácia Eden vás pozýva na Eden gril party a Disco retro party, ktorá sa bude
konať 18. mája v reštaurácii Eden. Majitelia sa tešia na vašu účasť.
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky si Vás dovoľuje upozorniť, že od
1.4.2019 je účinná novela zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, v ktorej
poberateľom pomoci v hmotnej núdzi vznikajú nové povinnosti. Zásadná zmena nastala
napr. pri posúdení trvania, resp. netrvania nepriaznivého zdravotného stavu. Chceme
Vás upozorniť na skutočnosť, že ak poberateľ pomoci v hmotnej núdzi je dočasne
práceneschopným, úrad prehodnotí jeho zdravotný stav a na základe stanoviska
posudkového lekára zistí, že nepriaznivý zdravotný stav ďalej netrvá, je poberateľ
pomoci v hmotnej núdzi povinný zúčastňovať sa činnosti uvedených v § 10, ods.3 zákona
o pomoci v hmotnej núdzi v rozsahu 32 hodín mesačne, aj napriek tomu, že jeho
práceneschopnosť trvá ďalej. V prípade, že sa Vás táto problematika týka, kontaktujte
ÚPSVaR Nové Zámky na t.č. 035/244 09 99 alebo osobne na pracovisku Nové Zámky.
Výbor Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Palárikove pozýva
všetkých svojich členov na slávnosť z príležitosti Dňa matiek, ktorá sa uskutoční 15.
mája 2019 t. j. o 14.00 hod. v dome kultúry. Krásny kultúrny program pripravili žiaci zo
Základnej školy K. Strmeňa s materskou školou. Zároveň oznamujeme, že pri vstupe sa
bude vyberať odsúhlasený finančný príspevok na benefičný koncert pre deti.
Západoslovenská distribučná oznamuje, že dňa 16. mája v čase od 8.00 do 15.00 bude
prerušená distribúcia elektriny v nasledovných uliciach: Dukelská, Jána Kalinčiaka,
Lesná, Mládežnícka, Jána Palárika, Remeselnícka, Slnečná, Československej armády
a Šafárikova.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že bude vykonávať
odpočty vodomerov v dňoch 14.5. v ulici Cergátovej, 15.5. v ulici Štúrovej, 16.5. v ulici
Janka Matušku a 17.5. v ulici Bernolákovej.

