
Verejno prospešné informácie 
 

Obec Lúčka v zastúpení starostom obce Jozefom Szabóom Vám oznamuje nasledovné: 

1. Obec Lúčka v spolupráci z členmi DHZ v piatok 10. apríla 2020 vykoná dezinfekciu smetných nádob. 

Z toho dôvodu Vás žiadame , aby ste prázdne smetné nádoby / po odchode smetiarov/ nechali pred 

domom, t.j. nevkladali späť  do dvorov. Takáto dezinfekcia sa bude vykonávať až do odvolania. 

 

2. S príchodom jari sa začne pracovať v záhradách a preto Vás žiadame , aby ste záhradný odpad 

nevynášali mimo svojich záhrad, aby si každý zriadil vo svojej záhrade  kompostáreň a tam 

uskladňoval záhradný odpad. Obec bez poplatku zapožičia drvič  na konáre. Tento drvič je na 220 

voltov a záujemcovia si môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade. Tak isto pri menších úpravách , alebo 

stavebných úpravách žiadame obyvateľov, aby nevyvážali stavebný odpad za záhrady , na požiadanie 

obec zabezpečí kontajner. 

 

3. Obec Lúčka rozdala pre každého obyvateľa obce ochranné rúška aj hygienické rukavice. Za 

vyhotovenie rúšok veľmi pekne ďakujeme našim obyvateľkám. Na obecnom úrade je ešte niekoľko 

takýchto rúšok. V prípade ak niekto rúško poškodí alebo stratí môže druhé vyzdvihnúť na obecnom 

úrade. Buďme zodpovední k sebe a k nášmu okoliu nosme tieto rúška  

 

S pozdravom a veľa zdravia želá Jozef Szabó starosta obce. 

Közérdekű közlemény 
 

Tisztelt lakosok, Lucska község nevében Szabó József polgármester a következő kérelemmel fordul önökhöz: 

 

1. Községünk az Önkéntes Tűzoltó Szervezettel együttműködve 2020 április 10.-én, pénteken 

fertőtleníteni fogja a szemetes kukákat. Ezért arra kérjük Önöket, hogy miután elmentek a kukások az 

üres kukákat hagyják a ház előtt és ne vigyék vissza az udvarba. Ezt a fertőtlenítést ezután 

rendszeresen, a visszavonásig fogjuk végezni. 

 

2. Jön a tavasz és elkezdődnek a tavaszi munkák. Arra kérjük Önöket, hogy a növényi hulladékot ne 

hordják ki a kertekből, hanem mindenki alakítson ki komposztot a kertjében annak elhelyezésére. 

A község bérmentesen kölcsönöz 220 voltra működő ágdaráló gépet. Az érdeklődők a községi 

hivatalban jelentkezhetnek. Arra is kérjük a lakosokat, hogy a kisebb javítások vagy építkezési 

munkák után ne hordják ki az építkezési hulladékot az udvarból, a község igény esetén konténert 

biztosít. 

 

3. Lucska község minden lakosnak szájvédő maszkot és gumikesztyűt biztosított. A maszkok elkészítését 

köszönjük szépen az erre vállalkozó önkénteseknek. Még rendelkezésre áll néhány darab maszk, ezért, 

ha valaki elhagyná a sajátját, vagy elszakadna, újat igényelhet a községi hivatalban. Legyünk felelősek 

magunkkal és másokkal szemben és viseljünk maszkot.  

 

Üdvözlettel és jó egészséget kívánva Szabó József, a község polgármestere 


