Obec Horný Lieskov
Horný Lieskov 155, 018 21 Dolný Lieskov
OZNAM PRE OBČANOV
Dobrý deň vážení občania,
vedúca predajne potravín v Obci Horný Lieskov oznamuje občanom, že
predajňa potravín v našej obci bude počas pracovných dní, t. j. v pondelok až
v piatok otvorená v čase od 06.00 hod. do 16.00 hod., v sobotu zostáva predajňa
potravín otvorená v čase od 06.00 hod. do 12.00 hod.
Ďalej oznamujeme naším občanom, ktorí ešte nemajú k dispozícii ochranné
rúška, aby o tom informovali zamestnancov obecného úradu a rúško im bude
zabezpečené. Zároveň sa chceme veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí v tejto
mimoriadnej situácii dokázali vyrobiť a zabezpečiť rúška nielen sebe, ale aj
ostatným našim spoluobčanom.
Výbor Urbárskeho a komposesorátneho pozemkového spoločenstva Horný
Lieskov oznamuje všetkým svojím členom, že v súvislosti s aktuálnou
situáciou zapríčinenou šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým
koronavírusom, bude plánované valné zhromaždenie, ktoré sa malo konať dňa
29. marca 2020, ZRUŠENÉ. Zároveň by sme vás chceli poprosiť, aby ste
o zrušení valného zhromaždenia mohli informovať aj ostatných členov
Urbárskeho a komposesorátneho pozemkového spoločenstva Horný Lieskov,
ktorí nie sú občanmi našej obce. O novom termíne konania valného
zhromaždenia budú všetci členovia v dostatočnom časovom predstihu
informovaní.
Obec Horný Lieskov ďalej oznamuje, že v záujme predchádzania šíreniu
respiračného ochorenia spôsobeného novým koronavírusom, chceme
uprednostniť platenie daní z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad
bezhotovostným spôsobom. V prípade záujmu teda kontaktuje zamestnancov
obecného úradu, ktorí vám vystavené rozhodnutie zašlú elektronicky na vašu
emailovú adresu a platbu môžete zrealizovať bankovým prevodom. Ďakujeme
za ústretovosť.
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O ďalších udalostiach, obmedzeniach a prijatých opatreniach v súvislosti so
vzniknutou mimoriadnou situáciou vás budeme priebežne informovať
prostredníctvom rozhlasu. Odporúčame tiež sledovať webovú stránku obce
www.lieskov.sk,
facebookovskú
stránku
obce
https://www.facebook.com/hornylieskov/
a informácie
zverejňované
v informačných tabuliach v obci.
Cieľom všetkých prijatých opatrení a obmedzení je predovšetkým ochrana
zdravia ľudí.
Ďakujeme za porozumenie.
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