Obecné správy zo dňa 15.06.2021
Oznamujeme občanom, že telefonické kontakty na obecný úrad sú dočasne nedostupné.
Môžete volať na nové tel. čísla, ktoré sú zverejnené na obecnej stránke. Telefónne číslo do
podateľne je 035/6911311.
Priatelia historických vozidiel Palárikovo v spolupráci s Obcou Palárikovo pozývajú
občanov na výstavu historických motocyklov do roku výroby 1945, ktorá sa uskutoční
dňa 19.06.2021, t. j. v sobotu od 9.00 hod do 10.15 hod pred kaštieľom v Palárikove.
Výbor Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenka v Palárikove pozýva všetkých
svojich členov na športové dopoludnie, ktoré sa uskutoční 17.06. 2020 / vo štvrtok / so
začiatkom o 9,00 hodine vo FITPARKU na Poštovej ulici Palárikovo / vo dvore bývalej
materskej školy /.
p. Markusková oznamuje, že na parkovisku predáva karfiol, kel, kaleráb, kapustu, chilli
papriku a kvety aksamietnice.
MVDr. Imrich Karadi oznamuje, že povinné očkovanie psov a mačiek proti besnote sa
bude konať dňa 19.06.2021, v sobotu na ul. Pivničnej od 8,00 hod. - 8,30 hod, na
Drahách od 8,30 hod. - 9,50 hod., pri kaštieli od 10,00 hod. - 11,30 hod., pri požiarnej
zbrojnici od 11,30 hod. - 12,20 hod., pri Montym od 12,30 hod. - 13,10 hod., na Kerestúri
od 13,15 hod. - 14,00 hod., pri lesoch od 14,10 hod. - 14,45 hod. a na Ľudovítove pri kríži
od 15,00 hod. - 15,30 hod. Podľa novely zákona o veterinárnej medicíne nie je možné
ošetriť (vakcinovať zviera), ktoré nie je čipované. Chovatelia, ktorí nemajú zvieratá
čipované, budú môcť byť označené na mieste za cenu 12 €. Cena zahŕňa mikročip,
aplikáciu a registráciu v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Chovatelia prineste
si so sebou očkovacie preukazy a OBČIANSKE PREUKAZY V PRÍPADE ČIPOVANIA.
Cena očkovania proti besnote jedného zvieraťa je 5,00 €. Bude možnosť očkovania aj
kombinovanou vakcínou za 10,00 €. Bude očkovať mačky, čipovať zvieratá, vydávať
petpasy, odčervovať, predávať antiparazitárne obojky. Žiadame o dodržiavanie
bezpečného odstupu a používanie rúšok.

Kominártstvo Dom Komfort z Galanty oznamuje obyvateľom, že 18. júna, v piatok, bude
v obci vykonávať ročnú revíziu komínov a odborný servis plynových kotlov. V prípade
záujmu môžete kontaktovať t. č. 0907 800 690 do 17. júna.

TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 15.6.2021 o 9:30 hod. predávať:
vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, samostatné kačacie pečienky, kačacie diely,
droby – podľa dennej nakládky, kačica farmárska s drobmi – nekŕmená, sliepky
a kohúty, domáce kurence a kuracie diely - podľa dennej nakládky, morčacie prsia,
stehná, krídla, domáce vajíčka, paštéty TOP-Farm: Foie gras s tokajským vínom – 5,50
€/ks, kačacia paštéta s brusnicami – 2,60 €/ks, kuracia paštéta s pečeňou – 2,30 €/ks,

kačacia paštéta foie gras – 3,30 €/ks, bravčová pečeňová paštéta – 2,20 €/ks. V akcii
ponúkajú: kačacia pečienka mrazená za 23,00 €/kg, kačacie prsia mrazené za 9,10 €/kg,
kohút mrazený za 3,00 €/kg, kura prémium mrazené za 3,40 €/kg, kuracie srdcia mrazené
za 2,80 €/kg, morčacie stehná vykostené mrazené za 4,20 €/kg, morčacie stehná dolné
mrazené za 3,10 €/kg, morčacie stehná celé mrazené za 4,50 €/kg. Objednávky : 0905/
888 535 (dovoz do obce) Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.
Spoločnosť SAYT ponúka pracovné miesta na pozíciu operátor v sklade so zeleninou
v blízkosti mesta Senec. Pracuje sa 15 dní v mesiaci a práca je vhodná pre mužov aj pre
ženy. Ponúkané platové podmienky sú od 575 € v čistom. Doprava do miesta výkonu práce
je z obce zabezpečená zdarma. Nábor sa uskutoční v stredu 16.6. pri kultúrnom dome od
15:30. Náborári sa zdržia asi 1 hodinu.

Firma KLINGEL oznamuje, že v bývalej tabakárni na M. R. Štefánika 80 v Nový
Zámkoch dňa 17.6. vo štvrtok od 9:00 – do 17:00 hod má letný MEGA VÝPREDAJ,
v ponuke majú aj plavky za výhodné ceny.

