Obecné správy zo dňa 23.02.2021
Vážení občania,
v súvislosti s prebiehajúcim elektronickým sčítaním obyvateľov si vás dovoľujeme
upozorniť, že dieťa do 18 rokov sčítava jeho rodič alebo zákonný zástupca a to tak, že sa
do sčítacieho formulára prihlási s rodným číslom dieťaťa. Rovnako sa postupuje aj v
prípade, ak pomáhate so sčítaním osobe, ktorá nemá možnosť sa sčítať sama, alebo sa
sčítať nevie a o pomoc so sčítaním vás požiadala. Do formulára sa prihlásite s rodným
číslom osoby, ktorej so sčítaním pomáhate. Aj osoby, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach
sociálnych služieb sa majú prioritne sčítať samé, alebo za pomoci inej osoby, ktorú
o pomoc požiadajú.
Zároveň prosíme obyvateľov, ktorí sa nevedia sami sčítať, aby o pomoc požiadali blízku
osobu. Obecný úrad v tejto fáze sčítania nemôže osoby sčítavať. Asistované sčítanie bude
prebiehať až od 1. apríla a pôjde len o podpornú činnosť k samosčítaniu.
Dovoľujeme si tiež upozorniť, že porušenie povinnosti sčítať sa je v zmysle zákona č.
223/2019 Z. z. považované za správny delikt, za ktorý bude uložená pokuta od 25 do 250
Eur. Za pochopenie ďakujeme.
Oznamujeme občanom, že obecné kompostovisko bude otvorené od 2. marca každý
utorok a štvrtok od 12.30 hod do 16.30 hod a v sobotu od 10.00 hod do 16.00 hod.
Na základe usmernení Ministerstva školstva SR , pri výskyte, alebo podozrení na Covit
19 prerušujeme prevádzku v MŠ z dôvodu potvrdeného prípadu tohto ochorenia
a karantény ostatných zamestnancov školskej jedálne od 23.2.2021 do 8.3.2021.
Pošta Palárikovo prijme do pracovného pomeru poštovú doručovateľku. Bližšie
informácie na pošte.
Kvetinárstvo pri mlyne oznamuje občanom, že dňa 3.3.2021 o 10.00 hod bude Farma
Topoľnica predávať na parkovisku pred kvetinárstvom 17. týždňové nosnice červené,
čierne, sasex a jarabaté za 5,90 €/kus. Objednávky si môžete nahlásiť osobne
v kvetinárstve pri mlyne alebo na tel. čísle 035/6493065 v čase od 8.00 do 18.00 hod do 1.
marca.

