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Výlet do termálnych kúpeľov Nyiredháza - ďalší termín 19. Augusta 2016
Na začiatku prázdnin obec organizovala výlet do kúpeľného mesta Nyiredháza. Účastníci zájazdu
boli veľmi spokojní a výlet sa podaril, pre veľký záujem obec organizuje ďalší výlet.
Ďalší termín cez prázdniny bude 19.08.2015 v piatok. Podmienky účasti budú rovnaké. Ľudia,
ktorí majú záujem sa zúčastniť sa môžu hlásiť na obecnom úrade.

Občanom obce, obec uhradí náklady na cestu. Budú zabezpečené 2 autobusy, približne 98 miest.
Účastníci, ktorí nepochádzajú z obce zaplatia za cestu 7 €.
Odjazd z Ozoroviec je o 06:30 hod. z parkoviska pri kultúrnom dome. Návrat a odjazd
z kúpaliska je o 19:00 hod.
Vstupné na kúpalisku:

Dospelý
Dieťa do 3 rokov
Dieťa od 3 do 6 rokov
Študenti/dôchodcovia nad 60 rokov

3 300 Ft
100 Ft
2 200 Ft
2 700 Ft

Obec zaplatila a vybavila zľavu 25 percent na vstupnom na jednu osobu.
Dieťa od 3 do 6 rokov, Študent do 16 rokov, alebo študentský preukaz do 24 rokov, Senior nad 60 rokov sú oprávnení na
zľavnenú vstupenku len v prípade preukázania sa platným preukazom s fotografiou.

Zmena termínu vývozu skla z 26.06.2016 na 26.07.2016 t.j.utorok.
Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční v obci
zvoz nefunkčných elektrospotrebičov
Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory,
rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, svietidlá, batérie,
rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky a mnoho
iných veľkých aj malých nefunkčných elektrospotrebičov netreba nikde nosiť. Stačí ak elektrické
spotrebiče necháte na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou.
V prípade potreby sú pracovníci spoločnosti H+EKO pripravení pomôcť pri vynesení
rozmernejších alebo ťažších spotrebičov všetkého druhu priamo z pivníc, dvorov, garáži alebo
povál.

Zvoz sa uskutoční:

25. 7. 2016
o 10:30 hod.
Upozornenie: Elektroodpad vyložený po tomto čase bude odvezený
až v najbližšom termíne zberu.

Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov.

