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                    IČO 00696412, DIČ 2020941230 

 

O Z N A M  

      Ministerstvo vnútra SR vydáva odporúčanie na 
obmedzenie stránkových hodín pri zabezpečovaní 
preneseného výkonu štátnej správy obmedzením 
stránkových hodín jednotne od 8:00 hod. do 11:00 hod. 
v pracovných dňoch. 

V súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 
korona -  vírusom SARS-CoV-2 - Obecný úrad v Bôrke 
počas trvania mimoriadnej situácie s účinnosťou od 
pondelka 16.3.2020 do odvolania stanovuje stránkové 
hodiny len v nevyhnutných prípadoch nasledovne: 

Pondelok ................. 8:00 – 11:00 
Utorok ...................... 8:00 – 11:00 
Streda ...................... 8:00 – 11:00 

Štvrtok ..................... Nestránkový deň 
Piatok ...................... 8:00 – 11:00 

Tel: 058 788 20 36 
0903 211 826 starosta obce 

    Starosta obce Bôrka vo veci šírenia korona-vírusu 
dôrazne vyzýva všetkých občanov obce Bôrka a širokú 
verejnosť, aby si úradné záležitosti vybavovali 
telefonicky, alebo elektronickou formou, aby týmito 



formami aj kontaktovali zamestnancov Obecného úradu 
v Bôrke a osobnú návštevu Obecného úradu v Bôrke 
vykonali len naozaj v nevyhnutných prípadoch.  

 

Ďalej oznamuje občanom, ktorí sú poberateľmi 

sociálnych dávok formou osobitného príjemcu, že dávky 

sa budú vyplácať zajtra od 8,00 do 11,00 hod. Prosíme 

občanov, aby so sebou nebrali deti a aby si tvár chránili 

rúškami alebo šálom, prípadne šatkou. Deti by sa mali 

v týchto časoch výhradne zdržiavať v domácom 

prostredí, pretože tieto dni nie sú predlžené prázdniny, 

ale je v krajine vyhlásená mimoriadna situácia a núdzový 

stav, preto prosíme rodičov detí, aby na deti dohliadali.  

Obyvatelia, ktorí sa vrátili zo zahraničia, sa majú 

minimálne dva týždne zdržiavať v domácej karanténe, to 

znamená neopúšťať dom, v prípade porušenia budú 

sankcionovaný až na výšku 1659,- €. 

Úrad práce ďalej upozorňuje, že sa rušia všetky termíny,  

rušia sa termíny hlásenia sa, výberové konania... 

o zmene budú občania informovaný rozhlasom, na 

úradnej tabuli v obci a tiež na stránke obce Bôrka 

www.obecborka.sk. 

 

          

     


