
Verejno-prospešné informácie. 

            Starosta obce Jozef Szabó oznamuje obyvateľom obce, že v sobotu t.j. 27.02.2021 

bude v obci prebiehať  testovanie na Covid-19 v čase od 8.00 hod. – do 17.00 hod. 

s obedňajšou prestávkou od 12.00 hod. – do 13.00 hod. Posledný odber bude vykonaný o 

16.45 hod. Testovanie prebieha v budove obecného úradu na základe časového 

harmonogramu ako pri predošlých testovaniach. 

 

1.) 

       Z dôvodu, že v okrese Rožňava je potrebné pretestovanie obyvateľov každých sedem dní 

a situácia je veľmi vážna, obecná samospráva opäť bude testovať obyvateľov obce, aby 

získali test potrebný do zamestnania, k lekárovi, na poštu a kde je to potrebné. 

Cieľom každotýždenného  testovania v našej obci je, aby obyvatelia nemuseli cestovať na iné 

odberné miesta, čím chceme znížiť možnosť nákazy. 

Touto cestou sa chcem poďakovať odbernému tímu za profesionálny a ľudský prístup pri 

testovaní. 

Samospráva obce popri svojich bežných činnostiach musí každý týždeň vykonať množstvo 

ďalších úkonov, aby zabezpečila bezproblémový priebeh testovania a zabezpečila životné 

potreby pre obyvateľov, ktorí sú v karanténe. 

V tomto náročnom období všetky tieto úkony by nebolo možné zabezpečiť bez ochoty 

a pomoci poslancov obecného zastupiteľstva a to: Štefan Vanyo st., Miroslav Homrok, Kis 

Gabriel, Štefan Vanyo ml., na ktorých sa môžem ako starosta obce s dôverou kedykoľvek 

obrátiť . Taktiež  patrí veľké poďakovanie členom DHZ Lúčka, ktorí za každého počasia 

dozerajú na bezpečný priebeh testovania v našej obci. 

Všetci vyššie uvedení pomáhajú nie preto, aby sa zviditeľnili na sociálnych sieťach, ale aby 

pomohli svojej obci a jej obyvateľom. 

 

2.) 

Samospráva obce Lúčka ponúka možnosť dovozu liekov pre obyvateľov obce, aby nemuseli 

cestovať kvôli liekom do Rožňavy. Dovoz liekov bude bezplatný raz, alebo dvakrát mesačne 

podľa potreby. Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle: 058/7979121 alebo na 

mobilnom tel. čísle 0905 893 799. 

 

3.) 

Ohľadom sčítania obyvateľov - chceme upozorniť všetkých obyvateľov obce, ale hlavne 

starších a osamelo žijúcich aby dávali pozor na falošných sčítacích komisárov a aby nikoho 

cudzieho nepúšťali do domu. 

Na požiadanie jednotlivca, ktorý sa sám alebo ani za pomoci rodinného príslušníka nevedel 

vykonať do 31.marca samo sčítanie  od 1.apríla navštívi Vás naša sčítacia komisárka p. Erika 

Vajdová a pomôže pri sčítaní.   

 

S pozdravom a veľa zdravia                                            Szabó Jozef 

                                                                                        starosta obce 

 



Közérdekű információk. 

            Szabó József, a község polgármestere felhívja a lakosok figyelmét, hogy szombaton, 

azaz 2021.02.27-én a községben Covid-19 tesztelés lesz 8.00 órától 17.00 óráig, egy órás 

ebédszünettel 12.00 és 13.00 óra között. Az utolsó mintavétel időpontja 16.45. A tesztelés 

a Községi Hivatal épületében lesz megtartva a legutóbbi tesztelés során érvényes időbeosztás 

szerint.  

 

1.) 

       Mivel a rozsnyói járásban hétnaponta kell letesztelni a lakosokat és a helyzet nagyon 

komoly, a község önkormányzata ismét bebiztosítja a lakosok tesztelését, hogy megkapják 

a munkába, orvoshoz, postára és egyéb helyekre szükséges tesztet.  

A hetente megszervezett tesztelés célja többek között az, hogy azzal is csökkentsük a fertőzés 

esélyét, hogy  a lakosoknak nem kell más mintavevő helyekre utazni. 

Szeretnénk köszönetet mondani a mintavevő csapat szakavatott és emberi hozzáállásáért.  

A község önkormányzata az átlagos mindennapi feladatai mellett sok további feladatot kell 

ellátnia, hogy minden héten biztosítsa a tesztelés gondmentes lebonyolítását és bebiztosítsa 

a karanténban lévő lakosok létszükségleteit.  

Ebben az igényes időszakban lehetetlen lenne ellátni az összes feladatot a segítőkész 

önkormányzati képviselők nélkül: konkrétan id. Vanyo Štefan, Homrok Miroslav, Kis 

Gabriel, ifj. Vanyo Štefan, akikhez mint polgármester mindig bizalommal fordulhatok. 

Úgyszintén nagyon köszönöm a helyi önkéntes tűzoltók segítségét, akik minden időjárási 

körülmények között felügyelnek a tesztelés biztonságos lebonyolítására községünkben. 

A fent említett emberek nem azért segítenek, hogy a szociális hálón népszerűsítsék magukat, 

hanem hogy segítsék a községüket és annak lakosait. 

 

2.) 

A község önkormányzata felkínálja segítségét a gyógyszerek bebiztosításában, hogy 

a lakosoknak ne kelljen ezért Rozsnyóra utazniuk. Szükség szerint havi egy vagy két 

alkalommal, díjmentesen szállítjuk ki a gyógyszereket. Részletes információt kérhetnek a 

058/7979121 telefonszámon vagy a 0905 893 799 mobiltelefon számon. 

 

3.) 

A népszámlálással kapcsolatban szeretnénk figyelmeztetni községünk minden lakosát, de 

legfőképp az idősebb egyedül élőket, hogy óvakodjanak a váratlan látogatóktól, akik 

népszámlálási biztosnak adják ki magukat és idegeneket ne engedjenek a házukba. Március 

31-ig ugyanis csak elektronikusan lehet megtenni ezt a kötelezettséget.  

Aki ezt nem tudja családtagok, rokonok segítségével megoldani, április elsejétől 

kérvényezheti, hogy meglátogassa a község népszámlálási biztosa, Vajda Erika és segítsen az 

adatlap kitöltésével. 

 

Üdvözlettel és jó egészséget kívánva                              Szabó Jozef 

                                                                                         A község polgármestere 

 


