Tlačová správa Handlová 13. 3. 2020
Od 13. marca platí na území mesta zákaz stretávania sa na ihriskách
a športoviskách. Ako bude prebiehať kontrola verejného poriadku
v Handlovej a informácie pre reštaurácie a pohostinstvá na území
mesta Handlová
Dnes 13. 3. 2020 zasadal v Handlovej v poradí šiesty krízový štáb ku prevencii šírenia koronavírusu –
COVD 19. Na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie Vládou SR platnou od 12.3.2020, 6.00 h
a výstupmi zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.3.2020 primátorka mesta
Handlová Silvia Grúberová vydala Príkaz primátorky č.3 - Opatrenia týkajúce sa detských ihrísk
a športovísk na území mesta Handlová z dôvodu prevencie šírenia COVID-19.
Príkaz primátorky č.3: Primátorka mesta zakazuje s účinnosťou od 13.03.2020 zhromažďovať sa
v interiérových a exteriérových verejne dostupných detských ihriskách a všeobecných športoviskách
nachádzajúcich sa na území mesta Handlová a na území mestských častí Morovno a Nová Lehota.
Primátorka mesta dôrazne odporúča všetkým prevádzkovateľom interiérových a exteriérových
detských ihrísk a všeobecných športovísk na území mesta Handlová a na území mestských častí
Morovno a Nová Lehota, aby pristúpili k ich uzavretiu. Príkaz primátorky mesta číslo 3/2020 platí od
13.3.2020 do odvolania. (V platnosti ostáva Príkaz primátorky mesta č.1/2020 platný od 09.03.2020 až do odvolania
s odhadovaným predbežným termínom ukončenia 31.03.2020. V platnosti ostáva Príkaz primátorky mesta číslo 2/2020 Opatrenia na vybavenie stránok mestského úradu a mestských organizácií z dôvodu prevencie šírenia COVID-19 platný od
13.3.2020 do odvolania.)

Kontrola verejného poriadku na území mesta Handlová
Príslušníci Mestskej polície Handlová v spolupráci s príslušníkmi Policajného zboru SR budú kontrovať
nariadenia vlády SR o zákaze organizovania podujatí a zhromažďovania sa ľudí, povinnej 14-dňovej
karanténe (platí od 13.3.2020 od 7. hodiny až do odvolania) pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia z
ktoréhokoľvek štátu. Za nedodržanie karantény hrozí pokuta do výška 1 650 eur.
Ďalej budú kontrolovať prevádzky na základe vyhlásenia Vlády: „Od 13. marca 2020 sa zatvorili
lyžiarske strediská, wellness centrá, zábavné parky, aquaparky, bary, diskotéky, detské kútiky,
fitness centrá, kúpele. Zatvorené sú aj kultúrne zariadenia – divadlá, kiná, múzeá. Pokuta pre
právnickú osobu, ktorá neuposlúchne je viac ako 10 000 eur. Naďalej platí zákaz organizovať a
usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy“.
Predajcovia v uliciach
Primátorka mesta odporúča všetkým predajcom, na ktorých sa vzťahuje Zákon o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, aby na čas vyhlásenej mimoriadnej situácie Vládou SR, prerušili svoju obchodnú činnosť
a obyvateľom odporúča, aby eliminovali fyzický kontakt s obchodnými zástupcami.
Prevádzka reštaurácií a pohostinstiev na území mesta Handlová
Od 13. marca 2020 na základe vyhlásenia Vlády SR z 13.3.2020 sa zatvorili lyžiarske strediská,
wellness centrá, zábavné parky, aquaparky, bary, diskotéky, detské kútiky, fitness centrá,
kúpele. Zatvorené sú aj kultúrne zariadenia – divadlá, kiná, múzeá.
Všetky prevádzky na území mesta (reštaurácie, pohostinstvá), podľa ústneho vyjadrenia predstaviteľov
vlády SR môžu mať prevádzku otvorenú maximálne do 22. 00 h. Mesto Handlová informuje, že
prevádzkovatelia nemusia ohlasovať zmeny prevádzkovej doby zariadenia, iba zaslať krátku správu na
adresu info@handlova.sk s textom: názov a sídlo prevádzky, zmena prevádzkových hodín od - do.
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