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Vážený	spoluobčania	

máme za sebou rok s koronou, v 
tomto obdobı ́je to cca rok máme 
samé zákazy a výzvy! Musıḿe to 
vydržať aby sme chránili seba a 
druhých najmä našich starých 
rodičov. Začıńa sa obdobie očko-
vania – čo dúfajme, že to bude 
vykúpenie.

V minulom roku som absolvoval 
v auguste stretnutie s premié-
rom a ministrami zahraničných 
vecı,́ vnútra, pôdohospodárstva 
a  ž i v o t n é h o  p r o s t r e d i a . 
Nadviazal som prvé kontakty a 
známosti s vládnou garnitúrou. 
Kvôli korone som neabsolvoval 

Projekty	
obce	Ďurďoš

Dom	smútku	–	Dom	nádeje

- v súčasnosti sa pripravuje  
k o l a u d á c i a ,  c h ý b a j ú  n á m 
posledné dokumenty pre prı-́
pravu kolaudácie

- do dnešného dňa bolo preplate-
ných pri dome smútku sama             
131 000€ čo je 95% zmluvnej 
odmeny, zvyšok bude doplatený 
po kolaudácii a odstránenı ́doda-
točných chýb 

Vodovod	Ďurďoš

- zmluva s ministerstvom vnútra 
bola podpıśaná v októbri !

- v súčasnosti pripravujeme 
verejné obstarávanie a čakáme na 
podklady z ministerstva, ktoré sú 
potrebné pre začatie verejného 
obstarávania 

Od novembra 2020 obec postavila 
prístrešok	pri	 obecnom	úrade 
pre rôzne akcie - sviatky.

viac osobných stretnutı́  iba         
online. 

Vianoce
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Pol. Obsah dane 
Základ dane hodnota (€) Sadzba dane 

2020 2021 2020 2021 

A orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady 0,1616 0,1616 0,5 0,75 

B trvalo trávnaté porasty 0,0268 0,0268 0,25 0,375 

C záhrady 1,3277 1,3277 0,25 0,375 

D lesné pozemky 0,0484 0,0945 0,9 0,9 

F zastavené plochy a nádvoria 1,3277 1,3277 0,25 0,375 

H ostatné plochy 1,3277 1,3277 0,25 0,375 

 3) OSLOBODENIE OD DANE

- správca dane ustanovuje na 
územı ́obce D� urďoš:

- žiadne oslobodenie dane (len 
podľa zákona 582/2004 Z.z.)

- neposkytuje žiadne zľavy

Čl.	IV

DAŇ	ZA	PSA

Obec D� urďoš  ustanovuje 
sadzbu dane za psa:

Prvý pes:        5 €

Druhý pes:  12 €

každý ďalšı ́pes: 25 € 

- daň za psa neplatı ́vtedy ak sa pes použıv́a pre 
sprevádzanı ́ zdravotne postihnutej osoby alebo 
inak postihnutej osoby

Čl.	V

MIESTNY	POPLATOK	ZA	KOMUNÁLNE	
ODPADY	A	DROBNÉ	STAVEBNÉ	ODPADY

Obec D� urďoš ustanovuje sadzbu poplatku za 
poplatku za technický komunálny odpad a drobné        
stavebné odpady:

a) pre fyzickú osobu s trvalým alebo prechodným 
pobytom vo výške 0,0246 za osobu a kalendárny 

Veľká	nocVeľká	nocVeľká	noc

Miestne dane a miestny poplatok 

za technický komunálny odpad 

a drobné stavebné odpady 

na území obce Ďurďoš
Na základe uznesenia č. 48/2021 sa schválilo VZN 
č.1/2020 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za technický komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady na územı ́obce D� urďoš sa určuje:
-výňatok VZN č. 1/2020, https://www.dur-
dos.sk/uznesenia-oz

Čl.	III
DAŇ	Z	NEHNUTEĽNOSTI

1) DAN�  Z POZEMKOV
- správca dane ustanovuje na územı ́obce D� urďoš 
hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu 
dane z pozemkov násobı ́výmera pozemku m² za:

2) DAN�  ZO STAVIEB

- správca dane ustanovuje na územı ́obce D� urďoš:

Pol. Obsah dane  
Sadzba dane  

2020 2021 

A Stavby na bývanie  0,066  0,99 

B Poľnohospodárske stavby  0,033  0,0495  

C chaty a stavby na individuálnu rekreáciu  0,1 0,15 

D samostatne stojace garáže  0,166  0,249  

G priemyselné stavby  0,25 0,375  

H Stavby na podnikanie  0,365  0,5475  

I Ostatné stavby  0,1 0,15 
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Položka 
Úroveň vytriedenia  Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1 

komunálneho odpadu x [%] 2019 2020 2021 a nasledujúce 

roky 
1 x ≤ 10 17 26 33 

2 10 < x ≤ 20 12 24 30 

3 20 < x ≤ 30 10 22 27 

4 30 < x ≤ 40 8 13 22 

5 40 < x ≤ 50 7 12 18 

6 50 < x ≤ 60 7 11 15 

7 x > 60 7 8 11 

 Tabuľka:	Úroveň	vytriedenia	TKO,	podľa	Nariadenia	vlády	330/2018	Z.	z.

deň, t.j. 9 € za osobu a kalendárny rok, bez  žetónov

b) pre právnickú osobu, ktorý použıv́a priestory na 
územı ́obce D� urďoš vo výške 75 € na kalendárny 
rok

Obec D� urďoš rušı ́týmto VZN akékoľvek odpuste-
nie poplatku, znı́ženie poplatku alebo vrátenie 
poplatku za technický komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady v obci D� urďoš.

V roku 2021 bude obec D� urďoš platiť poplatok za 
skládkovanie v roku 2021 vo výške 27 € a to kvôli 
tomu, že miera recyklácie bola na úrovni 28%. 

Preto	vyzývam	o	zvýšenie		úsilie	o	recyklá-
ciu	aby	sme	 	sa	dokázali	dostať	aspoň	na	
úroveň	recyklácie	40%	aby	sme	v	budúc-
nosti	 nemuseli	 zvyšovať	 platby	 za	 TKO	 v	
našej	obci!
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Od 01.08.2020 v obci D� urďoš pra-
cuje aj Terénna sociálna práca. 
Tento projekt je �inancovaný 
ministerstvom vnútra v spo-
lupráci so splnomocnencom pre 
Rómske komunity v celkovej 
výške 50 000€ do novembra 
2022. Tieto �inancie sú použité 
pre pracovnı́ka TSP na jeho 
mzdové náklady. 

Hlavná	náplň	TSP:

Vo výkone mojej terénnej sociál-
nej práce sa zameriavam na 
pomoc, asistenciu, poradenstvo, 
súčinnosť, sprevádzanie, inter-
venciu a sociálne poradenstvo v 
rámci : Národného projektu  TSP a 
TP s prıt́omnosťou MRK za obdo-
bie  od1.8.2020 do 28.2.2021

►	Asistencia	pri	vyhlásení	kon-
kurzu	 na	 majetok	 dlžníka(	
Osobný	bankrot)

- Vypıśanie žiadostı ́o poskytnutie 
právnej pomoci

- Komunikácia so súdom, za úče-
lom súdneho pojednávania spre-
vádzanie klientov na súd

- Dohodnutie stretnutia klienta s 
Centrom právnej  pomoci  v 
Humennom

- Komunikácia a poradenstvo so 
správcom osobného bankrotu 
ohľadne poskytnutia súčinnosti

- Pıśanie návrhov na zastavenie 
vymáhania, komunikácia s exekú-
tormi

- intervencie zamerané na zvyšo-
vanie ekonomickej gramotnosti 
klientov, zlepšenie ekonomickej 
situácie domácnostı ́klientov

- Poradenstvo a objasňovanie fak-
túr,  zú čtovanı́ ,  preplatkov a 
nedoplatkov za vodu a elektrinu                                                                         

- objasňovanie a poradenstvo týka-
júce sa splátkových kalendárov

-  poradenstvo,  asistencia a 

sprostredkovanie komunikácie so 
spoločnosťami, ktoré poskytli úve-
ry, napr. v otázkach: vyčı́slenie 
výšky dlhu, možnosti znižovania 
alebo zvyšovania pravidelných 
splátok, presun splátok

- Telefonická komunikácia s VSE a 
VSD ohľadom platenia faktúr

- Pomoc klientovi pri vypisovanı ́
poštových poukážok na platenie 
záväzkov

- Poradenstvo pri dlhoch na zdra-
votných poisťovniach a sociál-
nych poisťovniach riešenie splá-
cania v splátkových kalendároch

►	Intervencie	smerujúce	k	zvý-
šeniu	šance	uplatniť	sa	na	trhu	
práce,	resp.	k	udržaniu	existu-
júcich	pracovných	miest

- Vyhľadávanie voľných pracov-
ných miest

- Komunikácia s potencionálnymi 
zamestnávateľmi

- Komunikácia s pracovnými agen-
túrami a vzájomná komunikácia 
pri zisťovanı ́voľných pracovných 
pozıćiı ́v rámci okresu Vranov nad 
To p ľo u  a  P r e š o v,  p o r t á l y 
Profesia.sk, ISTP.sk

- Asistencia pri pıśanı ́ žiadostı ́ a 
životopisu do zamestnania

- Konzultácie a odporúčania týka-
júce sa aktivačných prác

- Konzultácie a odporúčania týka-
júce sa menšıćh obecných služieb

- Asistencia pri vypisovanı́ žia-
dostı́ o zaradenie do evidencie 
uchádzačov o zamestnanie

- Vybavovanie práce pre klientov 
aj mimo územia SR

- Komunikácia a kooperácia  s 
U� PSVaR  Vranov nad Topľou a 
Hanušovce nad Topľou pri hľa-
danı ́ vhodného zamestnania pre 
klientov

►	Intervencie	smerujúce	k	zvý-
šeniu	štandardu	bývania,	či	udr-
žaniu	vyhovujúceho	štandardu	
bývania

- asistencia pri legalizáciı ́stavieb 
a vysporiadanı ́pozemkov

- Asistencia pri udržanı ́ praktic-
kého chodu domácnostı ́a skvalit-
ňovanie podmienok bývania

- Asistencia pri zabezpečovanı ́
palivového dreva

- Poradenstvo v oblasti starostli-
vosti o domácnosť

- Poradenstvo pri zveľaďovanı ́prı-́
bytkov

- Poradenstvo týkajúce sa opráv a 
rekonštrukciı ́obydlı,́  drobné sta-
vebné úpravy

- Starostlivosť o okolité prostre-
die, upratovanie okolia obytných 
domov

- Pravidelná dezinfekcia domác-
nostı́

- Poradenstvo, asistencia a medi-
tácia pri riešenı ́problematických 
vzťahov medzi susedmi

- Poradenstvo pri platenı ́poplat-
kov za komunálny odpad

►	 Intervencie	 zamerané	 na	
zlepšenie	 zdravotného	 stavu	
klientov	alebo	zachovanie	vyho-
vujúceho	 zdravotného	 stavu	
klientov	 a	 intervencie	 zame-
rané	 na	 zvýšenie	 dostupnosti	
služieb	 zdravotnej	 starostli-
vosti

- Spolupráca a konzultácie s 
lekármi ohľadom zdravotného 
stavu klientov, objednávanie na 
odborné vyšetrenia k špecialis-
tom a informácie o výsledkoch 
vyšetrenı́

- Komunikácia s odbornı́kmi – 
posudkovı́  lekár, tehotenská 
poradňa

- Asistencia a poradenstvo v 

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA v obci Ďurďoš
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Keďže sa v súčasnosti realizovali menšie investıćie do Sály a kuchynky pri najbližšej možnej porade sa 
tiež budeme venovať zvýšeniu prenájmu Sály Ocu D� urďoš, kde hlavnou a nosnou témou bude zvýšenie 
prenájmu pre obyvateľov bez trvalého pobytu a to cca o 100 %! Pre občanov s trvalým pobytom sa 
zmena navýši maximálne o 10 až 20 %. Samozrejme budú sa meniť aj iné poplatky a to preto lebo VZN o 
prenajme Sály je ešte z roku 2011 !

Zmena	ceny	prenájmu	Sály	Ocu	Ďurďoš	

oblasti zdravia a hygieny

- Podpora klientov k zodpoved-
nému prıśtupu k svojmu zdraviu a 
zdraviu svojich detı́

- Poradenstvo v oblasti osobnej 
hygieny, čistoty domácnosti

- Poradenstvo a motivácia k očko-
vaniu

- Motivácia k absolvovaniu pre-
ventıv́nych a odborných vyšetrenı́

- Asistencia pri výbere liekov z 
lekárne

- Sprevádzanie klientov k lekárom  

- Komunikácia s riaditeľkou RU� VZ 
ohľadom karantény klientov, pri 
prıćhode domov zo zahraničia a 
taktiež pri odchádzanı ́do zahra-
ničia

- Objednávanie klientov na testy 
COVID 19 ( v obci Vlača)

- Poradenstvo v oblasti testovania 
antigénnych a PCR testovanıḿ

- Poradenstvo pri izolovaných 
klientov v jednej domácnosti

- Poradenstvo zo všetkým čo 
súvisı́ s pandémiou ochorenia 
KORONAVI�RUS:  R-O-R dodržia-
vanıḿ pokynov z RU� VZ

- Pre klientov, ktorı ́ sú v karan-
ténne som neustále v kontakte 
pomáham im s nákupmi potravıń, 
hygieny, liekov rozprávam sa nimi 
aby to v zdravý zvládli som im ako 
psychológ

►	Intervencie	zamerané	na	pre-
venciu	sociálno	–	patologických	
javov,	 ako	 aj	 na	 zmiernenie	 a	
elimináciu	 ich	 negatívnych	
dopadov

- Asistencia a sociálne poraden-
stvo v oblasti postpeniterciárnej 
starostlivosti( začlenenie klienta 
do spoločnosti po prepustený z 
výkonu trestu

- Prevenčné aktivity a poraden-
stvo súvisiace s problémami 
zanedbávania starostlivosti o 
deti, resp. o zverenú osobu

- Záškoláctvo a problémové sprá-
vanie detı́

- Participácia v šetrenı ́rodıń a vzá-
jomná komunikácia U� PSVaR 
Hanušovce nad Topľou , Obec D� ur-
ďoš, SPODaSK  Vranov nad Topľou

- Sociálne poradenstvo spojené s 
exekúciami a súdnymi rozhodnu-
tiami platenie pohľadávok, komu-
nikácia s exekútormi, vymáhač-
skými spoločnosťami

- Pı́sanie žiadostı́ na splátkové 
kalendáre voči exekučným prıḱa-
zom

- Spolupráca s SPODaSK pri rie-
šenı́ sociálno – patologických 
javov v komunite

- Komunikácia s notármi ohľadom 
vybavovania dedičského konania

- Komunikácia s detským domo-
vom: Vranov nad Topľou kde sú 
umiestnené deti mojej klientky

- Motivačné a prevenčné aktivity v 
súvislosti s tzv. drobnou krimina-
litou

- Komunikácia s klientom, ktorı ́je 
vo výkone trestu odňatia slobody

► Intervencie	zamerané	k	zvý-
šeniu	 celkovej	 gramotnosti	
detí,	 dostupnosť	 vzdelávacích	
inštitúcií,	a	kvalitných	podmie-
nok	na	štúdium

- Kooperácia so základnými ško-
lami pri monitorovanı ́dochádzky 
detı,́ komunikácia s triednymi uči-
teľmi, sociálnymi a špeciálnymi 
pedagógmi

- Záškoláctvo

- Hľadanie postupov a riešenı ́eli-
minácie  neplnenia školskej 
dochádzky

- Komunikácia s vedenı́m ZS�  
Hanušovce nad Topľu pri záško-
láctve návšteva v škole rozhovor s 
riaditeľkou školy a sociálnou 
pedagogičkou ohľadom záškolác-
tva deti mojich klientov. 

- Dištančne vzdelávanie deti 

mojich klientov napomáham im 
pri odovzdávanı ́učiva zo ZS�  aby si 
vypracovali a následne odovzdá-
vam sociálnej pedagogičke

- Poskytujem poradenstvo v 
oblasti štipendia pre žiakov 
Stredných škôl, ktorı ́majú nárok 
komunikujem s pracovnı́kom 
nadácie Rómsky vzdelávacı ́fond – 
org. zložka zahraničnej nadácie 
Roma Education Fund – Roma

- Vyhľadávam vhodne stredoškol-
ské a vysokoškolské školy vhodne 
pre deti mojich klientov

- Napomáham klientke, ktorá je 
študentka na vysokej škole asistu-
jem jej pri vybavovanı ́formulárov 
k štúdium 

►	 Intervencie	 smerujúce	 k	
zabezpečeniu	 bene�itov	 a	 k	
plneniu	 povinností	 vyplývajú-
cich	 z	 príslušnosti	 v	 systéme	
sociálneho	

- Asistencia pri evidencii na U� rade 
práce

- Asistencia pri vyradenı ́z eviden-
cie na U� rade práce

- Asistencia pri ukončenı ́pracov-
ného pomeru

- Asistencia pri vybavovanı ́ prı-́
spevku na bývanie

- Asistencia pri vybavovanı ́kom-
penzačného prıśpevku

- Asistencia pri vybavovanı ́ prı-́
spevku pri narodenı ́dieťaťa

- Asistencia pri vybavovanı ́ opa-
trovateľského prıśpevku

- Asistencia pri vybavovaný 
dôchodkov :

- Starobný dôchodok

- Predčasný starobný dôchodok

- Invalidný dôchodok

- Vdovský dôchodok

- Vdovecký dôchodok

- Sirotský dôchodok

- Poradenstvo so zdravotnou pois-
ťovňou, Dôvera, Union, VS�ZP



Sčítanie	obyvateľov
15.	2.	2021	–	31.	3.	2021

Obyvateľ	sa	elektronicky	sčíta	sám.
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Deti	do	18	rokov	sčítajú	rodi-
čia	alebo	ich	zákonný	zástup-
ca,	 pri prihlásenı ́ do formulára 

- Asistencia pri SOS dotáciách

- Asistencia pri humanitárnej 
pomoci 

- Asistencia pri umiestňovanı ́
klientov do zariadenia pre senio-
rov

- Asistencia pri  vybavovanı ́
občianskych, vodičských preuka-
zov a prihlasovanie a odhlasova-
nie automobilov 

- Asistencia pri pıśaný kúpnopre-
dajnej zmluvy, splnomocnenia a 
prihlasovania či odhlasovania 
automobilu 

- Asistencia a poradenstvo pri vyži-
vovacı́ch povinnostiach rodičov 
po rozvodovom konanı́

- Poradenstvo a asistencia pri 
vybavovanıḿ trvalom pobyte 

- Asistencia pri sčıt́avania obyva-
teľstva

-  Poskytnut ie  potravinovej 

pomoci pre obyvateľom od darcu

- Napomáham klientom pri komu-
nikácii s inštitúciami aby nemu-
seli ich osobne navštevovať sna-
žıḿ sa im pomôcť cez telefonické 
a emailové technológie takto sa 
mi podarilo vyriešiť už niekoľko 
krát 

- Chránim klientov v takejto ťažkej 
situácii všetky inštitúcie privıt́ali 
takýto systém pozitıv́ne , podarilo 
sa mi vyriešiť všetky intervencie a 
naďalej pokračujem a riešim dané 
problémy klientov

INÉ:

- Kooperácia s C�erveným krıž́om 
pri  rozdávanı́  potravinovej 
pomoci pre sociálne slabšie 
rodiny

- Spolupráca s dobrými ľuďmi pri 
rozdávanı ́šatstva, 

-  Kopı́rovanie a skenovanie 
pıśomnostı ́a dokladov

- Komunikácia s �irmou zabezpe-
čujúcou drevo na zimu pre klien-
tov

- Telefonická komunikácia s VSD a 
VSE pri zisťovanı ́preplatkov, resp. 
nedoplatkov

- Komunikácia so združenı́m 
FE� NIX na ochranu a presadzova-
nie ľudských práv pri poskytovanı ́
poradenstva pri oddlžovanı ́klien-
tov, právnická pomoc

- Poradenstvo s riaditeľmi domo-
vov pre seniorov pri umiestnenı ́
klientov do zariadenia či majú 
voľne miesta a aké majú pod-
mienky a pravidla pri umiestnenı́

- Komunikácia s posudkovým leká-
rom ohľadom lekárskej správy pri 
určovanı ́stupňa odkázanostı ́

- Pomáham všetkým klientov z 
obce D� urďoš nie len MRK, ale aj 
seniorom, ZT� P, a iné  

Posun	 termínu	 asistovaného	
sčítania	

Ak	sa	obyvateľ	nemôže	alebo	
nevie	sčítať	sám	alebo	s	pomo-
cou	 	 	svojich	blízkych,	na	spl-
nenie	 povinnosti	 sčítať	 sa	
môže	využiť	asistované	sčíta-
nie.	To znamená, že buď obyva-
teľ navštıv́i kontaktné miesto 
zriadené mestskou časťou, kde 
ho sčı́ta stacionárny asistent 
alebo môže mestskú časť telefo-
nicky požiadať o mobilného 

sa zadáva rodné čı́slo dieťaťa. 
Váženı ́obyvatelia, pomôžte so sčı-́
tanıḿ sa svojim prıb́uzným alebo 

blıźkym, ktorı ́si nevedia poradiť 
s elektronickým sčıt́anıḿ, ak Vás 
o to požiadajú.

01.04.	2021	–	31.	10.	2021
Asistované	sčítane

asistenta, ktorý ho navštıv́i doma 
a sčıt́a ho. Pôvodne	malo	asisto-
vané	sčítanie	prebiehať	v	 rov-
nakom	 termíne	 ako	 elektro-
nické	 samosčítanie.	 Vzhľadom	
na	 pandemickú	 situáciu,	 na	
základe	 rozhodnutia	 vlády	 z	
20.01.2021,	 sa	 posúva	 termín	
asistovaného	sčítania,	aby	bolo	
ochránené	 zdravie	 všetkých	
zúčastnených.	Asistované	sčíta-
nie	 prebieha	 od	 01.04.2021	 a	
potrvá	v	závislosti	od	aktuálnej	

s i t u á c i e 	 n a j n e s kô r 	 d o	
31.10.2021.	 Vzhľadom	 na	
posun	 termínu	 asistovaného	
sčítania,	budú	všetky	podrob-
nosti	 o	 tomto	 spôsobe	 sčíta-
nia,	 prevádzke	 kontaktného	
miesta	a	fungovaní	mobilných	
asistentov	 sčítania	 v	 našej	
mestskej	 časti	 zverejnené	
prostredníctvom	 všetkých	
komunikačných	kanálov	mest-
skej	časti.	
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Koho	sa	sčítanie	
týka?

Povinnosť sčıt́ať sa vyplnenıḿ 
sčı́ tacieho formulára majú 
všetci	 obyvatelia	 Slovenskej	
republiky.	Pre účely sčıt́ania sa 
obyvateľom rozumie každý, kto 
má	 v	 Slovenskej	 republike	
trvalý,	 prechodný	 alebo	 tole-
rovaný	 pobyt.	 Obyvateľom sa 
zároveň rozumie aj	 občan	

Európskej	 únie,	 ktorý má na 
územı́  Slovenskej republiky 
obvyklý pobyt, a štátny	prísluš-
ník	tretej	krajiny s trvalým poby-
tom, prechodným pobytom alebo 
tolerovaným pobytom na územı ́
Slovenskej republiky okrem 
cudzinca požıv́ajúceho diploma-
tické výsady a imunity na územı ́
Slovenskej  republiky podľa 
medzinárodného práva.

Za neplnoletého obyvateľa a za 
obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý 
na právne úkony má povinnosť 
vyplniť sčı́tacı́ formulár jeho 
zákonný zástupca. Všetky údaje, 
ktoré obyvateľ uvedie v sčıt́a-
com formulári sa musia vzťaho-
vať k	 rozhodujúcemu	 oka-
mihu	sčítania,	ktorým	je	pol-
noc	 zo	 štvrtka	 31.	 decembra	
2020	 na	 piatok	 01.	 januára	
2021.

Mená	novorodencov:	     

Michal Guman 10.06.2020    

Natália Kľučarová 14.06.2020     

Ellie Rusinová 03.07.2020    

Nela Jurmaková 08.01.2021

Oliver Dudy  04.03.2021

Opustili	nás:

Ladislav Guman 10.02.2021

Miroslav Macko 02.03.2021

Helena Husáková 15.03.2021

Obec v digitálnom priestore

Pracovná	doba	úradu:

Pondelok 7:30 – 15:30 

Utorok  7:30 – 15:30

Streda  7:30 – 16:30

S� tvrtok 7:30 – 15:30

Piatok  7:30 – 12:00

Kontakty	Obce	Ďurďoš:

Html:  www.durdos.sk

�b:  Obec D� urďoš

Tel. starostu: 0940 809 206

Email:  obecdurdos@gmail.com

www.durdos.sk	–	najaktuálnejšie	informácie

�b:		Obec	Ďurďoš	–	okamžité	informácie

Prosím	všetkých	občanov	o	
prihlásenie	 a	 sledovanie	
facebookovej	stránky	Obec	
Ďurďoš – aby každý občan mal 

kompletný prehľad o situácii v 
obci !

Mojou vıźiou je, že naša faceboo-
kova stránka bude slúžiť ako 
obecný hlásnik pre všetkých obča-
nov, všetkých častı ́obce, v ktorý-
koľvek čas !

Na facebookovej stránke sa sna-
žıḿ zobrazovať a čo v najväčšej a 
najrýchlejšej forme informovať 
občanov!

Príjemné	prežite	veľkonočných	sviatkov,	Príjemné	prežite	veľkonočných	sviatkov,	
veľa	zdravia	a	rodinnej	pohody	prajeveľa	zdravia	a	rodinnej	pohody	praje

Príjemné	prežite	veľkonočných	sviatkov,	
veľa	zdravia	a	rodinnej	pohody	praje

Ing.	Miroslav	MikeľIng.	Miroslav	Mikeľ
starosta	obcestarosta	obce

Ing.	Miroslav	Mikeľ
starosta	obce
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