
USMERNENIE   OBCE   DRAHOVCE 

Vážení občania, 

vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie na celom území SR od 6.00 hod. dnešného dňa 
(12.03.2020) v súvislosti so šírením koronavírusu s označením SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje 
ochorenie COVID-19 Vám prinášame informácie a odporúčania s tým súvisiace: 

- Ústredný krízový štáb dnes (12.03.2020) rozhodol o povinnej karanténe pre každého, 
kto pricestuje z rizikovej oblasti. 

- Plošne sa zatvárajú všetky školy a školské zariadenia, sociálne a kultúrne zariadenia, 
bary, reštaurácie, lyžiarske strediská i wellness centrá a aquaparky. Prevádzka obchodných 
centier bude obmedzená, cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu. 

- Krízový štáb, ktorý je koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky na riešenie 
krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu s účinnosťou od 10.03.2020 zakázal 
organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej 
či inej povahy po dobu 14 dní. Hromadnými podujatiami športovej, kultúrnej, 
spoločenskej či inej povahy sú napríklad divadelné, filmové, audiovizuálne predstavenia, 
výstavy, koncerty, diskotéky, športové podujatia, sväté omše, plesy, svadby a iné 
hromadné podujatia. 

V súvislosti so spomínaným nariadením obec  Drahovce zatvorila: kultúrne inštitúcie (kino, 
knižnica, spoločenský dom), detské ihriská, akcie v kultúrnom a spoločenskom dome, zrušené 
sú aj sv. omše, zatiaľ na 14 dní. 

Obecný úrad zatiaľ neobmedzí úradné hodiny, chceli by sme však občanov požiadať, aby ho 
navštívili iba v nevyhnutných prípadoch a uprednostnili telefonickú alebo mailovú 
komunikáciu. Počas nestránkových dní bude Obecný úrad zamknutý.  

Na komunikáciu využite nasledovné kontakty: 

Telefónne číslo - obecný úrad  033 / 77 83 521 
Telefónne čísla – starosta obce  033 / 77 83 133, 0905 329 383 
 
Ledecký Miroslav, starosta obce  starosta@obecdrahovce.sk 

Zajacová Jana  sekretariat@obecdrahovce.sk 
sekretariát, podateľňa, stavebníctvo, evidencia obyvateľov a stavieb, evidencia vody 

Imrišíková Anna  imrisikova@obecdrahovce.sk 
ekonómka obce, účtovníctvo, majetok, mzdy a personalistika, matrika 

Salinská Tatiana  salinska@obecdrahovce.sk 
evidencia daní a poplatkov, komunálny odpad, evidencia psov 

Varačková Mária  varackova@obecdrahovce.sk 
pokladňa, overovanie listín a podpisov, sociálna agenda, agenda OZ 

Čechvalová Zuzana 
cintorínska agenda – hrobové miesta, výdaj obedov, knižnica 

 



Do pozornosti Vám dávame tiež stránku Úradu verejného zdravotníctva www.uvzsr.sk, kde 
nájdete kompletné informácie o tom, ako sa pred vírusom chrániť, aj ako sa správať, ak ste sa 
vrátili z rizikových oblastí. 

 

 

Súhrn najdôležitejších odporúčaní, ako by ste mali v dnešnej situácii postupovať: 

- pravidelné umývanie rúk mydlom a tečúcou vodou po dobu minimálne  
20 sekúnd      alebo dezinfekčným gélom, 

- zakrývať si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní, 

- nekýchať do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papierovej vreckovky, 

- použitú vreckovku ihneď vyhodiť do uzavretej odpadovej nádoby, 

- pravidelne čistiť dotykové povrchy – kľučky, mobily, stôl, pracovné náradie a pod., 

- dodržiavať osobný odstup a nepodávať si ruky. 

 


