Revízia SMS a email info kanálov pre zasielanie informácií
občanom
Vážení občania!
Už tri roky vám zasielame aktuálne informácie potrebné pre váš život v obci prostredníctvom
služby „SMS a email info kanál“, ktorá sa osvedčila. Po tejto dobe je potrebné pristúpiť
k aktualizácii vašich kontaktov. Niektorí ste sa prisťahovali iní zase zmenili telefóne číslo alebo
emailovú adresu. Preto vás prosíme, aby ste zmeny svojich kontaktov, či nové prihlásenie na
zasielanie informácii, potvrdili na priloženom tlačive, ktoré odovzdáte na niektorom nižšie
uvedenom mieste.
Načo slúži SMS info kanál?
SMS info kanálom slúži na zasielanie krátkych správy a oznamy v prípadoch potreby rýchlej
informovanosti, ale v podstate sa nevyužíva, lebo komfortnejšie sú správy zasielané email
infokanálom. Vaše telefónne číslo je však užitočné pre osobný kontakt obce pri vybavovaní
rôznych záležitostí.
Načo slúži email info kanál?
Email info slúži na zasielanie dlhších správ a oznamov týkajúcich sa života obce a občanov,
napr.: zasielanie prijatých VZN, nariadení, vyhlášok, rozpisov vývozu odpadov, alebo upozornenia
na konanie rôznych akcií.
Výzva sa netýka občanov, ktorí infokanál využívajú a nemenili emailovú adresu alebo
telefónne číslo !
Zavedenie SMS a email info kanálu neznamená zrušenie informovania prostredníctvom
verejného rozhlasu.

Ako sa zapojíte do systému zasielania informácií?
Základným princípom zavedenia oboch spôsobov komunikácie je písomný súhlas občanov so
zasielaním správ na priloženom tlačive – netýka sa tých, ktorí info kanál už využívajú.
SMS a email info kanál je pre občanov bezplatný!
Vyplnené tlačivá (podľa možnosti každý občan) môžete odovzdať do 15. januára 2018
priamo na obecnom úrade alebo vložiť do schránok, ktoré sa nachádzajú:
-

na obecnom úrade
v predajni COOP Jednota Jalná
v predajni COOP Jednota - dolná časť obce Trnavá Hora
v predajni COOP Jednota - horná časť obce Trnavá Hora
na Kľačanoch prídeme tlačivá vziať od občanov domov

Za prihlásenie do „infokanálov“
čísiel Vám vopred ďakujeme !

resp. aktualizáciu vašich emailov a telefónnych

Pavel Kravec
starosta obce

