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Handlová 19.3.2020. Mesto žiada podnikateľov na území mesta o spoluprácu  (COVID-19)  

Z dôvodu prevencie proti šíreniu COVID-19  mesto Handlová žiada všetky podnikateľské  subjekty na 

území mesta, ktoré môžu mať otvorenú prevádzku v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, 

resp. nariadenia vlády SR, aby dali mestu vedieť o svojich prevádzkach. Mesto chce spojiť 

podnikateľov s obyvateľmi a zároveň obmedziť pohyb obyvateľov. 

Výzva mesta Handlová: Podnikatelia na území mesta nahláste informácie o svojej prevádzke, 

mesto bude informovať obyvateľov 

Stačí zaslať: Názov prevádzky, adresa prevádzky, kontakt (tel. email) otváracie hodiny, prijaté 

hygienické opatrenia v súvislosti s prevenciou proti šíreniu COVID -19, špecifikácia sortimentu, ak je 

potrebné. Informácie a každú aktualizáciu zasielajte na adresu podnikatelske@handlova.sk od 

18.3.2020 do piatka 20.3.2020 a každú aktualizáciu do odvolania. 

Informácie budú zverejnené na jednom mieste na www.handlova.sk, na úradnej tabuli, v mestskom 

dvojtýždenníku Handlovský hlas (podľa uzávierky) zasielané príslušným odd. mestského úradu 

a mestským organizáciám z dôvodu plynulého zabezpečenia služieb obyvateľom a informovanosti 

obyvateľov.  

Ktoré prevádzky môžu mať otvorené (Z opatrenia ÚVZ SR č. OLP/2595/2020 z 15.3.2020): 

Predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové 

účely pre dojčatá a malé deti, predajní na osobité lekárske účely, lekární, predajní a výdajní 

zdravotníckych pomôcok, predajní drogérie, čerpacích staníc pohonných hmôt a palív, predajní novín  

tlačovín, predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií, prevádzok telekomunikačných 

operátorov, prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením, prevádzok poštových, 

bankových a poisťovacích služieb,  a prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových 

služieb.  

POZOR: S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dni zakazuje prítomnosť 

verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa 

nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia 

s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).  

Vyššie uvedené prevádzky, ak sa nachádzajú v obchodnom dome, môžu byť otvorené.  

Ak podnikateľom nie je zrejmé, či môžu alebo nemôžu mať otvorené, je potrebné kontaktovať 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  v Prievidzi - 046/519 20 26, koronavirus@ruvzpd.sk 

Ďakujeme, Vaše mesto Handlová! 

mailto:jana.paulinyova@handlova.sk
http://www.handlova.sk/
mailto:podnikatelske@handlova.sk
http://www.handlova.sk/
mailto:koronavirus@ruvzpd.sk

