OZNAM Obecného úradu
Vážení a milí občania,
Na základe rozhodnutia vlády SR od 1. januára 2021 platí od 5. hodiny rána na Slovensku prísny
zákaz vychádzania s minimom výnimiek. Opatrenie bude platiť do 24. januára. Medzi výnimky
nepatria Obecné úrady.
Z vyššie uvedeného dôvodu Obecný úrad Zálesie zostáva pre stránky zatvorený.
Je možné vybaviť iba niektoré nižšie uvedené agendy.
1. Podateľňa – iba na podanie písomnosti bez podávania informácii, pri vstupných
spodných dverách úradu bude k dispozícii vždy:
V pondelok v čase od 09:00 do 11:00
V stredu v čase od
15:00 do 17:00

2. Prihlásenie k trvalému alebo prechodnému pobytu.
Na prihlásenie k trvalému, prípadne prechodnému pobytu môžete podklady zaslať na e-mailovú
adresu ou@obeczalesie.sk alebo vložiť do schránky obecného úradu (Obecný úrad je
presťahovaný do kultúrneho domu).
V e-maili je potrebné uviesť (zaheslované súbory - heslo prosíme nahlásiť sms alebo
telefonicky na 0905944959!!!):
- Súpisné číslo a orientačné číslo domu v prípade ak nie ste vlastníkom nehnuteľnosti

overený súhlas vlastníka
- Priložiť občiansky preukaz oskenovaný z obidvoch strán, v prípade detí do 15 rokov
oskenovaný rodný list
- Ak potrebujete zapísať udelený titul do OP – tak zaslať emailom oskenovaný diplom
- Taktiež uveďte stav /slobodný, ženatý, rozvedený, ovdovelý/ národnosť a najvyššie
ukončené vzdelanie- potrebné k hláseniu pre štatistický úrad
- Uveďte aj telefonický kontakt : bez telefonického nebude možné konzultovať prípadne
nezrovnalosti, alebo otázky pracovníka na vás.
- Pracovník obecného úradu za vás , na základe vami predložených údajov vypíše potrebné tlačivá
. Po spracovaní Vás bude pracovník kontaktovať a dohodne si telefonicky s Vami čas podpísania
tlačív.

3. Dane z nehnuteľnosti a komunálne odpady
k podávaniu daňových priznaní a komunálnym odpadom boli zverejnené informácie a pokyny
v predošlých dňoch na webovej stránke obce a FB a viď. tu oznam na dverách.
Na vaše telefonáty aj e-mailové dotazy sa budeme snažiť reagovať a odpovedať v čo
najkratšej dobe.
Ďakujeme všetkým za trpezlivosť, porozumenie, ochranu vášho aj nášho zdravia.
Zamestnancov obecného úradu môžete kontaktovať telefonicky, alebo e-mailom. Telefonické
aj e-mailové kontakty zamestnancov úradu sú uvedené na webovej stránke obce.
V Zálesí: 11.01.2021

