
Mám zájem o tieto informácie:

Výstražné informácie

Oznámenia obecného úradu

Opravy inžinierskych sietí, 
odstávky a odpočty vody, elektriny a plynu
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Kultúrne a športové akcie

1.

3.

2.

4.

6.

Výkup, zber

7.

Predaj

Očkovanie psov

Vážení spoluobčania,
zmeškali ste niekedy hlásenie miestneho rozhlasu a chceli by ste 
byť informovaní o aktuálnom dianí v našej obci?
Pripravujeme pre vás nový komunikačný kanál Hlásenierozhlasu.sk, vďaka ktorému vás 
budeme informovať SMS správami, e-mailom, mobilnou aplikácou, cez webové stránky alebo 
Facebook. 

Ing. Marián Haluza, starosta obce Lúka

Potrebujete poradiť?
Obráťte sa na niektorý z týchto uvedených kontaktov: 
obecluka@stonline.sk
info@hlasenierozhlasu.sk

Neprítomnosť lekárov, zmena ordinačných 
hodín

5.

 Kultúrne a športové akcie Dôležité informácie Oznámenie obecného úradu

Obec 
Lúka

Odber hlásenia formou SMS
Pokiaľ nemáte možnosť odberu hlásenia pomocou mobilnej aplikácie, e-mailu a chcete odoberať hlásenia 
prostredníctvom SMS správ, prihláste sa prosím osobne na obecnom úrade. Zasielanie hlásenia formou SMS správ 
Vám bude aktivované na OÚ. Odber SMS bude povolený, len jednej osobe v domácnosti.

Nainštalujte si aplikáciu
Nanovo si tak isto nainštalujte Mobilnú aplikáciu Hlásenierozhlasu.sk, ktorú 
nájdete na Google Play alebo na App Store. Naskenujte jeden z QR kódov 
do aplikácie vo Vašom telefóne a kliknite na odkaz, ktorý Vám ponúkne.

Prihláste sa cez internet
Prejdite na www.obecluka.hlasenierozhlasu.sk
kliknite na tlačidlo Odoberať hlásenie a zaregistrujte sa.

Vyplňte ústrižok vpravo
Vyplnený ho odovzdáte na obecnom úrade.

 Vyberte si jednu z možností, ako odoberať hlásenie:

 Ďalšie možnosti odberu:

Registrácia k odberu hlásenia
Meno a priezvisko:

Ulica a č.p.:

Telefón:

E-mail:

Vyplnením prihlášky súhlasím so spracovaním osobných údajov 
za účelom zasielania aktuálnych informácií z obce. 
Je mi viac než 16 rokov.

Podpis:

K prihláseniu k odberu hlásenie dáva registrovaný občan súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov  za účelom zasielania aktuálnych informácií z obce. 
Viac informácií o rozsahu a účelu spracovania a odvolania súhlasu nájdete na adrese www.obecluka.hlasenierozhlasu.sk alebo osobne na obecnom úrade.

Uprednostňujeme odber hlásenia e-mailom a mobilnou 
aplikaćiou . SMS správy budú zasielané iba jednej osobe, na 
jedno číslo popisné.

Služba bude spustená 
  od 1.februára 2020


