
Oznam starostu obce Súľov-Hradná 

 

 

Vážení spoluobčania, tento stav núdze, ktorý bol vyhlásený vládou SR, netreba brať na 

ľahkú váhu. Z uvedeného dôvodu žiadame vysokoškolských študentov 

a stredoškolákov, ktorí dostali voľno, aby si nezamieňali toto opatrenie s voľným 

pohybom po obci. Taktiež žiadame rodičov žiakov základnej školy s materskou školou, 

aby minimalizovali pohyb detí po obci a aby sa deti nezdržiavali v skupinkách. 

Obraciam sa aj na našich najstarších spoluobčanov, aby si zabezpečili prostredníctvom 

svojich blízkych príbuzných nákupy v predajni potravín a toto opatrenie platí aj pre 

všetkých občanov, aby navštevovali predajne potravín v našej obci v minimálnom 

dennom počte. Aby sme zamedzili častému kontakt s predavačkami, ktoré sú v tejto 

chvíli najzraniteľnejšími osobami. 

Starší občania, ktorí potrebujú pomoc pri dovoze potravín z obchodu si môžu potrebný 

tovar nahlásiť na tel.č. 041 7051048 tovar im bude dovezený na adresu.  

Dôrazne Vás upozorňujem nechoďte do predajní potravín bez ochranného rúška. 

 

Touto cestou sa obraciam na všetkých našich občanov a rodinných príslušníkov, ktorí 

mali cestovateľskú anamnézu v iných štátoch, ktoré sú taktiež ohrozené, aby nebrali 

pokyny Úradu vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR  na ľahkú váhu, ale aby 

okamžite dodržiavali 14 dňovú prísnu domácu karanténu. Uvedomte si, že aj keď sa 

možno dobre cítite, môžete byť nositeľmi tohto vírusu a Vaše ľahostajné správanie 

môže spôsobiť v našej obci veľmi závažné následky. Na základe uvedeného opatrenia, 

v prípade ak niekto poruší túto 14 dňovú domácu karanténu, môže ho ktorýkoľvek 

občan nahlásiť na polícii na číslo 158 a takýto nezodpovedný občan môže dostať pokutu 

až do výšky 1659.-€. 

 

Vážení spoluobčania, aj vzhľadom na obrovský problém s ochrannými rúškami, obec 

Súľov-Hradná postupne zabezpečí v priebehu tohto týždňa ochranné rúška z plátna 

a bavlny. Tieto rúška sa dajú doma oprať a znova použiť. Vzhľadom na vzniknutú 

situáciu s problémom zabezpečenia týchto ochranných rúšok, žiadam domáce krajčírky, 

aby si aspoň pre vlastných rodinných príslušníkov ušili tieto rúška. Občania obce Súľov-

Hradná si na telefónnom čísle obecného úradu 041/5574016 môžu nahlásiť počet rúšok 

potrebných pre ich domácnosť. 

 

 
 


