
Dňa 02.01.2018 

(utorok) bude Obecný 

úrad  

z a t v o r e n ý. 
 



Základná škola v Čani 

oznamuje rodičom, že 

v pracovných dňoch, 

v čase do 14,30 hod. 

vypláca cestovné za 

mesiac november. 



 

Dňa 22.12.2017 

(piatok) bude obecný 

úrad  

z a t v o r e n ý. 
 

 



 

 

 

 

 

 

OZNAM 

 

Oznamujeme občanom, že od teraz  

 

až do odvolania, 

 



bude odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu 

odstránenia poruchy na obecnom vodovode. 

 

 

 

 

OZNAM 
 

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, 

že na ulici Čanianska a Nová,  

bude dňa 

 

05. októbra v čase od 7:50 h do 17:00 h 



 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu pravidelnej 

údržby distribučnej sústavy. 

 

 

OZNAM 
 

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, 

že v obci Gyňov,  

nebude v dňoch 
 

04. októbra  

05. októbra 

06. októbra  



10. októbra  

 

plánované prerušenie distribúcie elektriny. 

 

  



OZNAM 
 

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, 

že v obci Gyňov,  

nebude v dňoch 
 

04. októbra  

05. októbra 

06. októbra  

10. októbra  

 

plánované prerušenie distribúcie elektriny. 

 

  



OZNAM 
 

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, 

že v celej obci Gyňov,  

bude v dňoch 

 

04. októbra v čase od 7:20 h do 17:30 h 

06. októbra v čase od 7:40 h do 16:00 h 

10. októbra v čase od 7:20 h do 17:30 h 

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu pravidelnej 

údržby distribučnej sústavy. 

OZNAM 



 

Oznamujeme občanom, že v utorok 20.06.2017   
 

v čase, od 8.00 h  
 

bude v našej obci súkromná kominárska firma prevádzať 

kontrolu a čistenie komínov.  

Orientačná cena za vyčistenie a kontrolu komína 

v rodinnom dome je 8 EUR. 
 

Podľa zákona NR SR č. 314/2004 Z. z. o ochrane pred požiarmi je každý občan - majiteľ rodinného 

domu povinný zabezpečiť pravidelné čistenie komínov. Kontrolu a čistenie komínov je oprávnený 

vykonávať kominár.  

Za nezabezpečenie čistenie komína môže byť občanovi uložená pokuta do výšky 100 EUR. 

Upozorňujeme občanov, že podľa vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z. sa minimálne raz za 12 

mesiacov majú čistiť aj komíny, na ktoré sú napojené spotrebiče na plynné palivo. 

 



 

  



OZNAM 

 

Oznamujeme občanom, že v sobotu 03.06.2017   

 

v čase, od 10.30 h do 11.30 h  

 

prebehne hromadná vakcinácia psov. Vakcinácia sa 

uskutoční pred požiarnou zbrojnicou. 

 

Cena očkovania proti besnote je 7 €, cena kompletného 

očkovania je 12 €. 

 



OZNAM 

 

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, 

že v obci Gyňov, na ulici Malogyňovská 

bude v dňoch 

 

5. júna v čase od 8:10 h do 14:00 h 

6. júna v čase od 8:10 h do 14:00 h 

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných 

prác na zariadení nízkeho napätia. 

 

OZNAM 



 

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, 

že v obci Gyňov, na ulici Čanianska 

bude dňa 

27. apríla v čase od 8:00 h do 14:00 h 

28. apríla v čase od 8:00 h do 14:00 h 

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných 

prác na zariadení nízkeho napätia. 

 

OZNAM 

 



Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, 

že v obci Gyňov, na ulici Malogyňovská 

bude dňa 

 

7. apríla v čase od 8:00 h do 14:00 h 

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných 

prác na zariadení nízkeho napätia. 

 

 

 

OZNAM 

 



Obec Gyňov, ako prevádzkovateľ parku a 

detského ihriska nenesie žiadnu 

zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví či 

majetku osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch 

parku a detského ihriska. 

 

Nároky voči prevádzkovateľovi sú vylúčené. 

 

 

OZNAM 
 



 

Oznamujeme občanom, že dňa 30.03.2017 (štvrtok)  

 

v čase od 7.30 hod. do 15.00 hod., 

 

bude odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu opráv  

na obecnom vodovode (výmena poškodeného ventilu). 

 

 

 

 

 



OZNAM 
 

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, 

že v obci Gyňov, na ulici Nová 

bude v dňoch 

 

4. mája v čase od 8:00 h do 14:00 h 

5. mája v čase od 8:00 h do 14:00 h 

9. mája v čase od 8:00 h do 14:00 h 

10. mája v čase od 8:00 h do 14:00 h 

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných 

prác na zariadení nízkeho napätia. 



OZNAM 
 

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, 

že v obci Gyňov, na ulici Nová 

bude v dňoch 

5. apríla v čase od 8:00 h do 14:00 h 

6. apríla v čase od 8:00 h do 14:00 h 

7. apríla v čase od 8:00 h do 14:00 h 

27. apríla v čase od 8:00 h do 14:00 h 

28. apríla v čase od 8:00 h do 14:00 h 

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných 

prác na zariadení nízkeho napätia. 



OZNAM 

 

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, 

že v obci Gyňov, na ulici Malogyňovská 

bude v dňoch 

 22. marca v čase od 7:50 h do 15:30 h 

23. marca v čase od 7:50 h do 15:30 h 

24. marca v čase od 7:50 h do 15:30 h 

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných 

prác na zariadení nízkeho napätia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

OZNAM 
 

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, 

že v obci Gyňov, na ulici Malogyňovská 

bude v dňoch 

19. apríla v čase od 8:00 h do 14:00 h 

20. apríla v čase od 8:00 h do 14:00 h 



21. apríla v čase od 8:00 h do 14:00 h 

24. apríla v čase od 8:00 h do 14:00 h 

25. apríla v čase od 8:00 h do 14:00 h 

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných 

prác na zariadení nízkeho napätia. 

OZNAM 

 

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, 

že v obci Gyňov, na ulici Malogyňovská 

bude v dňoch 

 22. marca v čase od 7:50 h do 15:30 h 

23. marca v čase od 7:50 h do 15:30 h 



24. marca v čase od 7:50 h do 15:30 h 

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných 

prác na zariadení nízkeho napätia. 

 

 

07.12.2016 (streda) až do odvolania 
 

dôjde k rozkopávke cesty na ulici NA KOPCI a na ulici 

JAZERNÁ. Upozorňujeme, že v smere od kostola bude 

uzavretá cesta.  

 



Žiadame občanov, aby pri vstupe na ulicu Na Kopci 

využívali smer z ulice Malogyňovská a pri vstupe na 

ulicu Jazerná využívali smer z ulice Na Záhumní. 

 

OZNAM 

 

Oznamujeme občanom, že v termíne od 

 

07.12.2016 (streda) až do odvolania 
 

dôjde k rozkopávke cesty na ulici NA KOPCI a na ulici 

JAZERNÁ. Upozorňujeme, že v smere od kostola bude 

uzavretá cesta.  

 



Žiadame občanov, aby pri vstupe na ulicu Na Kopci 

využívali smer z ulice Malogyňovská a pri vstupe na 

ulicu Jazerná využívali smer z ulice Na Záhumní. 

 

Upozorňujeme občanov, že na uvedených uliciach 

nebude možný prejazd pre motorové vozidlá. 

OZNAM 

 

Oznamujeme občanom, že dňa 

 

30.11.2016 (streda)  

v čase od 8:00 hod. 
 

budú z dôvodu asfaltovania cesty uzavreté ulice:  



 

Na Záhumní, Železničná a Jazerná.  

 

Upozorňujeme občanov, že na uvedených uliciach 

nebude možný prejazd pre motorové vozidlá. 

OZNAM 

 

Oznamujeme občanom, že zber elektrospotrebičov 

v zmysle Harmonogramu zberu odpadov sa uskutoční dňa  

 

26.10.2016 (streda)  

v ranných hodinách cca od 8:00 hod. 
 

 



Zmena termínu zberu je z dôvodu technických príčin 

spoločnosti H+EKO, spol. s.r.o.   

 
 

 

  



OZNAM 

 

Oznamujeme občanom, že od teraz  

 

až do odvolania, 

 

bude odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu 

odstránenia poruchy na obecnom vodovode. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

V dňoch od 10.08.2015 do 14.08.2015 budú úradne hodiny OcÚ 

Gyňov nasledovné: 

 

Pondelok   od 8.00 hod. do 13.00 hod. 

Utorok   od 8.00 hod. do 17.30 hod. 

Streda   od 8.00 hod. do 13.00 hod. 

Štvrtok    neúradný deň 

Piatok   od 8.00 hod. do 13.00 hod. 

 



  



OZNAM 

 

Z dôvodu horúčav vydala Mgr. Denisa Vargová, starostka obce 

Gyňov, nariadenie na skrátenie úradných hodín Obecného úradu 

v Gyňove.  

 

V dňoch od 11.07.2016 do 13.07.2016 budú úradne hodiny OcÚ 

Gyňov nasledovné: 

 

Pondelok   od 8.00 hod. do 13.30 hod. 

Utorok   od 8.00 hod. do 15.00 hod. 

Streda   od 8.00 hod. do 13.30 hod. 
                   

          



                      


