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č.j. 491-1362/2020         16.3.2020 
    

Nariadenie primátorky mesta Sliač zo dňa 16.3.2020 

v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu vládou slovenskej republiky 
podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase 

vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení 

neskorších predpisov na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie 
výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk 

niektorým pracovníkom (uznesenie vlády SR č. 114/2020 zo dňa 15.03.2020).  

 
 
V súvislosti so šírením koranavírusu SARS-CoV-2 vyvolávajúceho ochorenie COVID-19 s 

dôrazom na maximálnu ochranu ľudí, na elimináciu rizika šírenia ochorenia a na 

základe rozhodnutia Ústredného KŠ SR, RUVZ a vyhlásenia núdzového stavu vládou SR 

 

nariaďujem 

od 16.3.2020 od 10.00 hod až do odvolania 

 

 Zatvoriť prevádzky na území mesta v súlade s nariadením vlády, UKŠ, RUVZ, HH 

SR, 

 zákaz zhromažďovania sa na verejných priestranstvách (viac ako 4 osoby), 

 povinné nosenie rúška na verejnosti,  

 dodržiavať pri státi kdekoľvek v rade a na autobusových zastávkach vzdialenosť 

minimálne 1 meter,  

 vstup do priestorov pošty maximálne 4 občanom naraz, 

 dodržiavať v lekárni usmernenia a nariadenia vedenia lekárne, 

 z dôvodu vzniknutej situácie obmedziť návštevu lekárov, obchodov a MsU len na 

nevyhnutne potrebný čas, 

 zamestnancom TS mesta vydezinfikovať všetky autobusové zastávky, 

 pozastaviť prevádzku sliačskej autobusovej dopravy,  

 DODRŽIAVAŤ všetky nariadenia vlády, UKŠ SR, RUVZ, HH SR a primátorky 

mesta. 
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Poverujem Mestskú políciu  

 v súčinnosti s Políciou SR kontrolovať dodržiavanie Nariadenia primátorky 
mesta, UKŠ SR, HH SR, RUVZ a vlády SR,  

 v prípade nedodržiavania nariadení uložiť finančné sankcie. 
 
 
 
V prípade výskytu koranavírusu v meste Sliač alebo v jeho blízkosti budú prijaté ďalšie 

adekvátne opatrenia k vzniknutej situácii. 

  

 

 

  

 

 

  Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

    primátorka mesta 
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