Obecné správy zo dňa 01.04.2021
Pošta Palárikovo oznamuje občanom, že 1.4.2021 začína s odpisom plynu.
Odpis vykonáva Monika Dobiašová postupne po uliciach.
Odpis môžete nahlásiť aj na t. číslo 0908712865. treba uviesť číslo plynomeru a stav
plynomeru.
Oznamujeme občanom, že dňa 3. apríla, bude kompostovisko zatvorené.

Oznamujeme občanom, že bol spustený Rezervačný systém skríningového testovania
03.04.2021 (SOBOTA) od 07.30 hod do 17.00 hod. Testovanie v tomto termíne je
PREDNOSTNE určené iba pre občanov, ktorí potrebujú test nie starší ako 7. dní - rodičia
detí, ktoré navštevujú MŠ a prvý stupeň ZŠ, pendleri a občania, ktorí pracujú
v bordových a čiernych okresoch, pretože bude testovanie prebiehať iba jeden deň.
Do "POZNÁMKY" uveďte úplnú adresu trvalého bydliska a rodné číslo - POVINNÝ
ÚDAJ! Žiadame občanov, aby dodržiavali termín rezervácie!

Výbor členskej základne COOP Jednota Nové Zámky pripomína všetkým držiteľom
nákupných kariet, že si môžu uplatniť zľavy za II. polrok 2020 na prevádzkových
jednotkách formou odpočtu z nákupu v termíne od 18.3.2021 do 30.6.2021. Tí, ktorí si
neuplatnili zľavy za I. polrok 2020 / v termíne od 29.10.2020 do 31.12.2020 / sa predmetná
zľava pripočítala k zľavám za II. polrok 2020 a môžu si ju uplatniť v tomto čase, teda do
30.6.2021.
Výbor ďalej oznamuje, že plánovaná výročná schôdza členskej základne sa v mesiaci
apríl 2021 neuskutoční vzhľadom na Uznesenie vlády SR č. 160, ktorým sa predlžuje
núdzový stav.

Vážení občania,
s príchodom jari sa množia prípady vypaľovania suchých tráv a iných porastov zo strany
právnických osôb ale najmä fyzických osôb – občanov. Vypaľovanie porastov spôsobuje
škody na chránených a ohrozených druhoch rastlín a živočíchov. Tieto sa môžu
nachádzať všade, ale najmä na chránených územiach a chránených častiach prírody
nachádzajúcich sa aj vo vašom katastri obce. Zákaz vypaľovania tráv a porastov je
obsiahnutý v mnohých právnych predpisoch ako z oblasti životného prostredia, tak aj
oblasti ochrany pred požiarmi. Pri vypaľovaní v značnej miere dochádza k rozšíreniu
požiaru na iné porasty a objekty, čo spôsobuje finančne značné škody na majetku štátu,
právnických osôb, fyzických osôb – občanov. Najčastejšími príčinami požiarov je
vypaľovanie trávy a suchých porastov, zakladanie ohňov v prírode, manipulácia s
otvoreným ohňom, nedbalosť a neopatrnosť dospelých i detí a tiež nekontrolované
spaľovanie tuhých horľavých látok na voľnom priestranstve. Upozorňujeme, že pri
zistení porušenia zákazu vypaľovania tráv a porastov môže byť voči občanom v zmysle
zákona o ochrane pred požiarmi vyvodený postih až do výšky 331 Euro.

