O b e c P o p r o č, okres Košice - okolie
Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč
Č. spisu: OcÚ-I-128/2020

V Poproči, 16.3.2020

PREVENTÍVNE OPATRENIA NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU PO
ZASADNUTÍ KRÍZOVÉHO ŠTÁBU OBCE POPROČ
Obec Poproč v rámci uplatňovania preventívnych opatrení v našej obci
počnúc dňom 16.03.2020 až do odvolania:
oznamuje občanom, že úradné hodiny na Obecnom úrade v Poproči budú, pondelok, utorok,
streda a piatok v čase od 8.00 hod do 11.00 hod. až do odvolania. Pre občanov je sprístupnená
kancelária prvého kontaktu, kde občania môžu podať podanie, na ktoré má obec spracovanie
30 dní. Osvedčovanie listín a podpisov je možné len v budove Obecného úradu. Kontakt:
kpk@poproc.sk, 055/4668 171, mobil: 0905 793 063 a to v čase úradných hodín. Odporúčame
uprednostniť telefonickú alebo elektronickú komunikáciu.
Vybavovanie ostatnej agendy na Obecnom úrade bude v nasledovnom režime:
- matričné služby v obmedzenom režime – vopred telefonicky konzultovať, kde Vám
podaná informácia o čase, kedy budete vybavení, kontakt: p. Ladislava Šestáková,
matrika@poproc.sk, mobil: 0905 562 010
- výber daní a poplatkov v hotovosti je až do odvolania pozastavený, prosíme uhrádzať
platby bezhotovostne, kontakt: p. Jana Baníková, dane@poproc.sk, 055/4668 171
- kontakt na starostku obce Ing. Ivetu Komorovú Hiľovskú, predsedníčku KŠ obce
mobil: 0907 950 728, starosta@poproc.sk
- stavebný úrad konzultovať telefonicky, kontakt p. Eva Berníková, tel.č. 0911 219 020
Žiadame občanov, aby v záujme svojho zdravia, ako aj zdravia iných sa chránili vstupom na
Obecný úrad rúškom, šatkou, šálom a aby vstupovali do budovy jednotlivo.
Opatrenia na jednotlivých úsekoch obecného úradu:
Komunitné centrum – pozastavená prevádzka
Miestne kultúrne stredisko vrátane Obecnej knižnice – pozastavená prevádzka
Dom smútku a miestny cintorín – bez obmedzenia
Obecné služby – obmedzená prevádzka Zberného dvora
Upravené prevádzkové hodiny Zberného dvora, ul. Oľšavská 24, ktoré platia do
odvolania, žiadame rešpektovať a dôsledne dodržiavať:
Pondelok – Piatok 15:00 – 18:00
Sobota – Nedeľa
zatvorené

O b e c P o p r o č, okres Košice - okolie
Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč

V prípade potreby kontaktujte vedúcich jednotlivých úsekov:

Telefonické kontakty:
Komunitné centrum – p. Vladimír Hiľovský, 0905 030 135
Miestne kultúrne stredisko – Ing. Martina Pástorová, 0908 313 375
Dom smútku a miestny cintorín – p. Marek Brada, 0915 507 275
Obecné služby – p. Martin Sopko, 0905 030 136
Krízový štáb obce dôsledne sleduje vývoj mimoriadnej situácie a v prípade nových pokynov
a usmernení Vás budeme o nich informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu ako ja web
stránky obce a facebookovej stránky.

Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce,v.r.

