
OPATRENIA   OBCE   DRAHOVCE 

V SÚVISLOSTI   S   KORONAVÍRUSOM  
 
 
Dňa 10. marca 2020 o 7.30 hod. boli starostom obce Drahovce 
Miroslavom Ledeckým zavedené opatrenia na ochranu obyvateľstva 
a subjektov nachádzajúcich sa na území obce Drahovce pred šírení 
ochorenia COVID-19, ktorého výskyt sa potvrdil na území Slovenskej 
republiky.  
V Drahovciach do tejto chvíle (10.3.2020 o 7.30 hod.) neevidujeme 
potvrdený prípad tohto ochorenia, napriek tomu Obec podniká 
preventívne opatrenia. 
 
 
Dnes, 10.3.2020 o 7.30 hod. boli prijaté nasledovné opatrenia: 
 
Kultúra, šport, verejné podujatia 
• zrušenie všetkých kultúrnych, športových a iných hromadných 

podujatí v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 
Drahovce s platnosťou ihneď na dobu minimálne dvoch 
týždňov 

• zatvorenie kultúrnych inštitúcií pre verejnosť (kino, knižnica) 
s platnosťou ihneď a predbežne na dobu dvoch týždňov 

• uzatvorenie detských ihrísk na území obce Drahovce 
 
Školstvo 
• Riaditeľka ZŠ s MŠ Drahovce prijala odporúčanie s platnosťou od 

stredy 11.3.2020 do 13.3.2020 vyhlásiť riaditeľské voľno a uzavrieť 
základnú aj materskú školu. 

• Rušia sa všetky prenájmy telocvične v základnej škole. 
• V termíne 11.3. – 13.3.2020 bude zatvorené aj CVČ. Zároveň CVČ 

ruší všetky verejné športové podujatia a plánované predstavenia 
a vystúpenia svojich žiakov. 

• Starosta obce odporučil riaditeľke ZŠ s MŠ Drahovce zrušenie 
plánovaných výletov a exkurzií. 
 



Obecný úrad Drahovce 
• sa snaží zabezpečiť pre zamestnancov dezinfekčné prostriedky, 

ochranné rúška a rukavice 
• obmedzuje režim pre stránky a odporúčaná je telefonická 

a elektronická komunikácia 
• pre verejnosť odporúča platenie poplatkov za komunálny 

odpad a iných platieb elektronickou formou 
• zrušil všetky školenia a služobné cesty 
• pozastavuje nezačatý roznos rozhodnutí o miestnych daniach za 

komunálny odpad a rozhodnutí o dani z nehnuteľností do 
domácností na obdobie približne jedného mesiaca 

• predlžuje sa termín na úhradu miestnych daní a poplatkov 
• o ďalších opatreniach bude následne informovať 
 
Ostatné 
• Budú oslovené obchodné prevádzky na území obce k zvýšenej 

dezinfekcii nákupných vozíkov a košíkov. 
• Budú vydané odporúčania zamestnávateľom – právnickým 

a fyzickým osobám – podnikateľom na potrebu prijatia opatrení v 
súvislosti s predchádzaním ochoreniu (dezinfekcia, zabezpečenie 
ochranných prostriedkov pre zamestnancov). 

• Spoločnosť Arriva Trnava bude vykonávať dezinfekciu všetkých 
autobusov. V súvislosti s prerušením vyučovania v materských 
a základných školách spoločnosť od 11.3. do 13.3.2020 zavádza 
prázdninový cestovný poriadok. 

• Obec Drahovce nariadila zrušenie výročných členských schôdzí 
záujmových organizácií naplánovaných v mesiaci marec 2020. 

• Zasadnutie krízového štábu Obce Drahovce bude zvolané podľa 
potreby a ďalších dostupných informácií. 

 
Ďalšie podrobnosti o víruse a prijatých opatreniach nájdete na: 
aktuality/oznamy-1/oznam-opatrenia-v-suvislosti-s-koronavirusom-
3013sk.html 
 
 

   Miroslav Ledecký 
starosta Obce Drahovce 


