
Vážení  obyvatelia, 

Od soboty 24.októbra do nedele 1.novembra bude vychádzanie mimo svojich obydlí 

obmedzené. Na základe významne zhoršujúcej epidemiologickej situácie o tomto uznesení 

rozhodla Vláda Slovenskej republiky v uznesení číslo 678/2020. 

Obec Veľké Úľany vyzýva obyvateľov ,aby dodržiavali nariadenie vlády Slovenskej 

republiky. V uvedenom období  na základe uznesenia vlády bude obecný úrad pre verejnosť 

zatvorený. Všetky plánované konania sú zrušené.  Komunikácia s obecným úradom bude 

možná v pracovné dni ,elektronicky alebo telefonicky. Osobná návšteva bude možná len 

v prípade náležitostí súvisiace s úmrtím. 

Ďalej oznamujeme obyvateľom – dobrovoľníkom , ktorí  by vedeli pomôcť ako pomocní  

pracovníci počas celoplošného testovania na Covid – 19 v termíne od 30.10.2020 do 

1.11.2020  a od 6.11.2020 do 8.11.2020  aby sa prihlásili e-mailom alebo telefonicky  na 

obecný úrad do utorka 27.10.2020. Jedinou podmienkou je vek od 18 do 50 rokov. Každá 

pomocná sila nám veľmi pomôže. 

Bližšie informácie o testovaní budú uverejnené  v priebehu budúceho týždňa. 

 

Tisztelt  polgártársak, 

Október 24- től november 1- ig a Szlovák Köztársaság Kormányának 678/2020- as rendelete 

értelmében  kijárási tilalom lesz. 

Ebből kifolyólag  kérjük lakosainkat, hogy  tartsák be a rendelet  által  előírtakat. 

Az elkövetkező héten, vagyis október 26- tól október 30- ig nem  lesz ügyfélfogadás 

a községi hivatalban.  A jövő hétre tervezett  eljárásokat töröltük. A kapcsolattartás 

a hivatallal telefonon, vagy elektronikusan lehetséges, kivételt képez az esetleges  haláleset 

bejelentése, mely az anyakönyvi hivatalon keresztül személyesen intézhető. 

Továbbá értesítjük lakosainkat, hogy a tervezett  országos COVID- 19- es tesztelésre, mely 

2020. október 30- tól november 1-jéig, majd második körben 2020. november 6- tól 

november 8- ig fog lezajlani, önkéntesek jelentkezését várjuk. Aki úgy érzi, hogy tudna 

segíteni ennek a folyamatnak a zökkenőmentesebb lefolyásában szívesen várjuk jelentkezését 

október 27- ig  keddig. Telefonon  hívhatják a hivatalt, vagy mailben is jelentkezhetnek 

a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken. Várjuk a 18 és 50 év közöttiek jelentkezését. 

Az országos tesztelés lefolyásának részleteiről folyamatosan fogjuk önöket informálni.    

   

 

 



 

 

 


