
O B E C   L A D I C E 
Obecný úrad v Ladiciach, č. 219,  951 77  Ladice 

 

 

 

 

 

Vážení občania! 

 

Na základe Nariadenia vlády SR Vás informujeme o záveroch zo 

zasadnutia krízového štábu našej obce:  

 

Termín: od 13.03.2020 do odvolania 

 

- Až do odvolania sa rušia všetky spoločenské, kultúrne a športové 

podujatia organizované alebo spoluorganizované našou obcou. 

 

- Vyzývame všetky kultúrne spolky a organizácie, fyzické osoby, 

fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, aby dodržiavali 

zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, 

kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. 

 

- Vyzývame všetkých majiteľov prevádzok, aby na území obce 

rešpektovali Nariadenie vlády SR a zatvorili svoje prevádzky, čím  

sa minimalizuje možnosť šírenia vírusu. 

 

- Až do odvolania sa odníma súhlas s využitia  priestorov obce  

(KD, fitness, MŠ). V prípade potreby kultúrny dom bude využitý 

ako krízové centrum pre infikovaných občanov.  

 

- Prosíme občanov (hlavne deti), aby sa nezdružovali na 

futbalovom ihrisku a na ďalších verejných priestranstvách. 

Prosíme rodičov, aby zabezpečili, aby sa deti zdržiavali hlavne 

v domácej karanténe. 

 

- Od 16.03. do 27.03.2020/vrátane sa zatvára miestna materská 

škola. 

 

 



- Prosíme občanov, aby obmedzili osobnú návštevu obecného 

úradu len na nevyhnutné úkony, aby sa snažili vybaviť si agendu 

telefonicky a mailom. 

 

 

- Ďalej vyzývame, tých ktorých rodinní príslušníci sa zdržiavajú 

v zahraničí a chystajú návrat na Slovensko, aby to bezodkladne 

nahlásili na miestny obecný úrad telefonicky resp. mailom 

a zároveň každí nahlásil svoj zahraničný pohyb za posledné 4 

týždne na miestnom obecnom úrade telefonicky resp. mailom.  

 

V prípade potreby môžete kontaktovať obecný úrad počas 

pracovných dní každý deň  v čase 8.00 – 16.00 hod. na tel. č. 

037/6317121, 037/6317150. 

 

mail. : sekretariat@ladice.sk 

           starosta@ladice.sk 

 

- Starostka obce t. č.:      0917 328 564 

-   Zástupca starostu  t.č. : 0907 252 558 

 

Vážení občania! 

 

Preventívne a karanténne opatrenia dodržujme a správajme sa 

zodpovedne, primerane k svojmu zdravotnému stavu a zdravotného 

stavu svojho najbližšieho okolia. 

 

Za pomoc  a súčinnosť vopred ďakujeme. 

 

 

 

V Ladiciach dňa  12.03.2020 o 19.00 hod. 

mailto:sekretariat@ladice.sk

