Oznamy_14 04 2020
Vážení občania,
1.
Dane a poplatky budete môcť zaplatiť na Obecnom úrade
Ličartovce u pani Stopkovej v termíne od 04. mája 2020, prípadne,
ak máte záujem úhradu môžete zrealizovať bezhotovostne.
Informácie k bezhotovostnej platbe Vám poskytne pani Stopková
na telefónnom čísle : 051 7931 723, na mobilnom čísle : 0903
770 536 alebo e-mailom: obec.licartovce@gmail.com.
2. Vo zvoze konárov, suchých okrasných tráv sa pokračuje. Kto
ešte nenahlásil, nech kontaktuje Obecný úrad na telefónnom čísle :
051 7931 723 alebo na mobilnom čísle : 0903 770 536.
Konáre si pripravte čo najbližšie k svojim vstupných bránam
z vnútornej strany Vášho pozemku.
3. Spoločnosť H+EKO, spol. s r. o. uskutoční v obci zvoz
nefunkčných elektrospotrebičov dňa 15. apríla 2020 o 8.00 hod.
Stačí ak elektrické spotrebiče necháte na dostatočne viditeľnom
mieste pred svojou bránou. V snahe zabrániť neoprávnenému
rozoberaniu a následnému neporiadku v obci, je možné nechať
nefunkčné elektrické spotrebiče aj na Vašom pozemku. V takomto
prípade je však potrebné nahlásiť presnú adresu na Obecný úrad alebo
zatelefonovať na tel. číslo 0915 492 511, kde sa elektroodpad
nachádza.
4. Oznam pre podnikateľov, SZČO, občanov – Vláda Slovenskej
republiky schválila „Prvú pomoc zamestnancom, firmám a SZČO“
a tiež „Druhú pomoc občanom, firmám a SZČO“ pre znižovanie
dopadov koronavírusu. Informácie vrátane zdrojov, kde si môžete
detailne prečítať všetko čo potrebujete, sú zverejnené na web stránke
obce v prílohe s názvom „Pomoc vlády SR“, „Prvá pomoc“,
„Druhá pomoc“.

5. Na základe výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Okresný úrad Prešov hľadá dobrovoľníkov, ktorí by mohli
vykonávať dobrovoľnícku činnosť v niektorom štátom
zriadenom karanténnom zariadení.
Dobrovoľníci sa môžu hlásiť na Obecnom úrade Ličartovce.
Dobrovoľníci by mali za úlohu nasledovné činnosti:

registráciu občanov prichádzajúcich do karanténneho zariadenia,

pomoc pri roznášaní jedla v rámci karanténneho zariadenia
(raňajky, obed, večera – položia pred dvere a zaklopú),

zbieranie vriec s odpadom, prípadne ďalšie činnosti, ktoré by
určila styčná osoba pri karanténnom zariadení .
Je potrebná predovšetkým prítomnosť počas dňa, minimálne 3 osoby.
Pred začatím dobrovoľníckych prác bude zabezpečené školenie na
vykonávanie jednotlivých úloh.
Okrem príslušných dobrovoľníkov bude na danom zariadení prítomný
aj klasický prevádzkový personál, ktorý rieši bežnú réžiu zariadenia, a
taktiež ad hoc napríklad aj hasiči, zamestnanci Odborov krízového
riadenia okresných úradov, policajti a podobne.
Dobrovoľníci budú mať zdarma poskytnuté:



potrebné ochranné pracovné prostriedky,
celodennú stravu (raňajky, obed, večera).

6. Firma Kohaplant ponúka na predaj dezinfekčný gél, ochranné
rukavice, ovocné stromčeky, kríčky a ruže. Všetky ponúkané položky
sú v ponuke do vypredania.
Predaj sa uskutoční zajtra, 15. apríla 2020 od 10.00 hod do 10.30 hod
na parkovisku pri JEDNOTE.
7. SPP – distribúcia a. s. Košice oznamuje občanom, že v dňoch
od 3. apríla 2020 do 30. októbra 2020 plánuje v našej obci realizovať
„Rekonštrukciu VTL
plynovodu“.
Oznámenie a trasa
rekonštruovaného plynovodu budú zverejnené v prílohe oznamov.

Ďakujeme !

Všetky oznamy budú zverejnené na web stránke obce
Ličartovce a na úradnej tabuli obce.

