V obci Lazany sú
určené hodiny na vyhlasovanie v obecnom rozhlase nasledovne:

Deň

o hodine

o hodine

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

16.00
16.00
16.00
16.00
13.30

Informácia pre žiadateľa o
vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase (OR)
Žiadateľ ktorý má záujem dať si vyhlásiť oznam do OR a ktorý za týmto účelom
navštívi
OcÚ Lazany osobne :
1. preukáže sa občianskym preukazom a odovzdá
čitateľne
napísaný oznam určený na
vyhlásenie v OR - zamestnancovi OcÚ, ktorý je poverený vyhlasovaním oznamov v obecnom
rozhlase
2. uhradí poplatok 3,00 €/1 vyhlásenie do pokladne OcÚ Lazany za vyhlasovanie oznamu do OR

Žiadateľ ktorý má záujem dať si vyhlásiť oznam do OR a ktorý za týmto
účelom n e n a v š t í v i OcÚ Lazany osobne :
1. doručí na OcÚ Lazany v predstihu objednávku - tlačivo „objednávka“ tvorí prílohu tejto
informácie a to formou:
• elektronicky – e: mailom na adresu poplatky@lazany.sk
• faxom 046/5485401
• poštou
2. uhradí v predstihu poplatok 3,00 €/1 za vyhlasovanie oznamu do OR na číslo účtu obce Lazany
9000297001/5600 – PBS
• prevodným príkazom alebo
• v hotovosti v banke
ako VS uvedie číslo faktúry, prípadne dátum vyhlasovania v OR, prípadne požiada obec
o vydanie VS.

Ďalej sa účtuje poplatok ku vystavenej faktúre za náklady s tým spojené, ako sú:
• manipulačný poplatok 1,50 € pri objednávke cez e-mail
• poštovné vo výške taríf Slovenskej pošty

......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Všetky údaje žiadateľa k fakturácii (názov, IČO, DIČ, bankové spojenie, T, e:mail ....)
Dátum ...........................................

Obec Lazany
Obecný úrad
Hlavná 59/56
972 11 Lazany

Vec
Objednávka vyhlasovania do obecného rozhlasu

Týmto sa obraciame na Vás so žiadosťou o vyhlásenie oznamu do obecného rozhlasu a to
nasledovne:
Dňa ........................................

Hodina ........................................

Dňa ........................................

Hodina ........................................

Oznam do obecného rozhlasu:

.............................................
podpis žiadateľa

