Obecné správy zo dňa 21.01.2020
Oznamujeme občanom, že žetóny na vývoz TKO sa budú predávať a vymieňať každý
pracovný deň od 8.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 15.00 hod. V sobotu 25. januára sa
budú žetóny predávať od 8.00 do 12.00 hod.
Technické služby oznamujú, že vzhľadom k tomu, že prišlo k zmene v likvidácii
komunálneho odpadu, bude obec realizovať vývoz TKO iba zo smetných nádob. Odpad,
ktorý bude mimo smetných nádob, nebude vyvezený.
Oznamujeme občanom, že dňa 24. januára sa budú po uliciach zbierať odzdobené živé
vianočné stromčeky a 25. januára od 08.00 do 12.00 môžete priniesť na kompostovisko
vianočné stromčeky.
Upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2019 nadobudli nehnuteľnosť – kúpou, dedením,
aby do 31.01.2020 podali daňové priznanie na tunajšom obecnom úrade. Taktiež treba
prihlásiť psa, a to od veku 6 mesiacov alebo v prípade straty odhlásiť psa.
Občania, ktorí dovŕšili v roku 2019 vek 65 rokov, alebo sa stali držiteľmi preukazu ZŤP
a sú platcami dane z nehnuteľnosti, môžu požiadať o úľavu na dani.
TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 21.1.2020 o 10:00 hod. predávať:
vykŕmená hus s pečienkou a drobkami, vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami,
kačacie diely, droby – podľa dennej nakládky, samostatné kačacie pečienky, domáce
kurence, kuracie diely – podľa dennej nakládky, sliepky a kohút, morčacie prsia, stehná,
krídla a krky, domáce vajíčka (10ks v balení) / 2,00 €. V akcii ponúkajú: kačica
s pečienkou a drobkami mrazená za 6,90 €/kg, kačacia pečienka mrazená za 24,00 €/kg,
kura farmárske mrazené za 2,20 €/kg, morčacie srdcia mrazené za 2,80 €/kg, morčacia
pečienka mrazená za 3,50 €/kg. Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút,
objednávky prijímajú na t. č.: 0905/ 888 535 (dovoz do obce).

Rodina Šutková ďakuje všetkým príbuzným a známym, ktorí dňa 20.01.2020
odprevadili na poslednej ceste zosnulého Stanislava Šutkom, zároveň ďakuje za prejavy
sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť ich hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina oznamuje občanom, že rozlúčka so zosnulým Andrejom Šidelkom,
bude dňa 22.01.2020, t. j. v stredu o 15.00 hod na cintoríne.

