Obecné správy zo dňa 16.09.2020
Obec Palárikovo ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( stavebný
zákon), v súlade § 19 ods. 1 písm. a) stavebného zákona oznamuje dotknutým orgánom
štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a obyvateľom obce
Palárikovo zahájenie obstarávania Územného plánu obce Palárikovo. V zmysle § 19 b boli
zahájené prípravné práce, sústredenie územnoplánovacích podkladov a ostatných
podkladov. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame o poskytnutie informácií, podkladov
a požiadaviek, ktoré súvisia s katastrálnym územím obce Palárikovo pre zapracovanie do
územnoplánovacej dokumentácie. Spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie je
architektonická kancelária NEUTRA – Ing. Arch. Peter Mizia, Nitra. Odborne spôsobilá
osoba podľa §2a stavebného zákona je Ing. arch. Miroslav Šafranko. Požadované
informácie je potrebné zaslať písomne na dresu obecného úradu alebo elektronickou
poštou na e-mailovú adresu slivonova@obecpalarikovo.sk. Ďakujeme za spoluprácu.

Firma Montech ponúka všetky druhy a typy roliet, žalúzií, sieťok, zimné záhrady,
striešky, posuvy, garážové brány, okná a vchodové dvere, všetko za najlepšie ceny na
trhu. Stačí kontaktovať obchodného zástupcu na tel. čísle 0915 497 410.

Ranč Mohykán srdečne pozýva všetkých na podujatie tentokrát v tanečnom duchu dňa
19. septembra 2020, t. j. v sobotu v areály ranču v Palárikove, v časti Ľudovítov pod
názvom Country bál so začiatkom o 18 hod. Všetci návštevníci si budú môcť zatancovať
a zabaviť sa pri príjemnej country hudbe so živou kapelou Ranč a popritom bude aj súťaž
na elektrickom ródeo býkovi, samozrejme bude pripravený bufet a vstup je opäť formou
dobrovoľného príspevku.
Reštaurácia Eden vás pozýva na posedenie pri dobrom jedle, ktoré sa bude konať v
sobotu, kde sa bude podávať hovädzí tatársky biftek, bryndzové halušky, vyprážaná
bravčová panenka a šľahačkové poháre. V ponuke budú produkty firmy Rudolf Jelínek
za zvýhodnené ceny.

Oznamujeme občanom, že na Štefánikovej ulici č. 173 si môžete kúpiť:
Jablká červené IDARED - 0,50 € / kg, hrušky 1,50 €/kg, bezsemenné hrozno 1,50 €/kg,
jablká zelené GOLDEN DELICIUS - 1 €/kg, zakorenené stromčeky figovníka v črepníku
4,50 €/ks
Pani Markusková na ulici Štefánikovej oznamuje občanom, že na domácej adrese má na
predaj karfiol, kel, kapustu, kareláb a zemiaky.
Cirkus-varieté Karlson usporiada dňa 16. septembra o 17.00 hod na ihrisku OTJ výstavu
s prednáškou o živote plazov z Ameriky, Ázie, Afriky a z Európy. Budete mať možnosť
oboznámiť sa zblízka s hadmi, krokodílmi, pavúkmi, jaštermi a jaštericami. Vstupné je 4
€, pre do 14 rokov 3 € a ZŤP majú 50 % zľavu. Vozíčkari majú vstup zdarma.

Personálna agentúra ABC JOBS ponúka voľné pracovné miesta v elektrotechnickom
priemysle v Galante – Jasplastik na pozíciu operátor výroby. Práca je vhodná pre ženy
a mužov vo veku od 18 rokov. Pracuje sa na 4 smeny, ponúkaný plat je 5,20€ brutto,
stravné lístky 3,83 € na každý deň, bonus 50 € brutto. Doprava je zabezpečená. Ubytovanie
možné. V prípade záujmu sa informujte na bezplatnom čísle 0800 800 019.
Smútočné:
Smútiaca rodina ďakuje všetkým ktorí dňa 15.9.2020 odprevadili na poslednej ceste
zosnulú Helenu Zálešákovú, rod. Šrámkovú za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

