
Vážení spoluobčania prečítajte si oznam starostu obce Veľké Rovné 
 
Na základe opatrení Vlády SR, ktorá nariadila zároveň nariadila Úradu verejného 
zdravotníctva SR prijať nasledovné opatrenia na ochranu verejného zdravia s 
účinnosťou od 16. marca od 6.00 h sa na obdobie 14 dní zakazuje maloobchodný 
predaj a predaj služieb v prevádzkach okrem: 

- predajni potravín, mäsa chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na 
výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske 
účely, 

- lekárni a predajní zdravotníckych pomôcok, 
- drogérií, 
- pohonných hmôt a palív, 
- predajní novín a tlačovín, 
- predajne krmív a ďalších potrieb pre zvieratá vrátane veterinárnych ambulancií, 
- prevádzok telekomunikačných operátorov, 
- prevádzok verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením, 
- prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb, 
- prevádzok internetových obchodov (eshopov) a donáškových služieb. 

 
Z uvedeného dôvodu je potrebné uzatvoriť na území obce okrem už zatvorených 
pohostinských zariadení aj zariadenia poskytujúce služby občanom ako sú kaderníctva 
v našej obci, farby laky a pod. 
 
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 na 14 dní dnešným dňom, aby si nezamieňali 
toto opatrenie s voľným pohybom po obci, taktiež rodičov žiakov základnej školy 
s materskou školou, aby minimalizovali pohyb našich detí po obci. 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 minimálnom dennom počte, 
rozmyslite si, čo chcete kupovať a nechoďte do predajní potravín aj dva tri krát za deň, 
urobte si zásoby aspoň na dva dni, aby sa minimalizoval Váš pohyb po obci a kontakt 
s predavačkami, ktoré sú v tejto chvíli najzraniteľnejšími osobami. Ak by v prípade 
výskytu podozrenia na koronavírus boli naše predajne potravín zatvorené, ohrozené sú 
najmä naši starší spoluobčania. 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 brali 
pokyny Úradu vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR nie 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 
Veľké Rovné  postupne zabezpečí bližšie neurčené množstvo ochranných rúšok 
z plátna a bavlny. Tieto rúška sa dajú doma oprať, prežehliť a znova použiť. Tieto 
rúška bude financovať obec Veľké Rovné, nakoľko sa šijú u súkromných osôb, nie je 
možné určiť dopredu  množstvo. V prvom rade budú tieto rúška okrem zamestnancov 
obce distribuované aj sociálne odkázaným osobám a starším občanom obce Veľké 
Rovné. Vzhľadom na vzniknutú situáciu s problémom zabezpečenia týchto 
ochranných rúšok, žiadam domáce krajčírky, aby si aspoň pre vlastných rodinných 
príslušníkov ušili tieto rúška. Rúška by mali byť z dvoch vrstiev s otvorom, kde by sa 
mohla dať vymeniteľná vreckovka napustená alkoholom. 
 
Vážení spoluobčania, nehanbite sa za to, že tieto rúška budeme nosiť možno dva 
týždne možno mesiac, chránime tým seba, ale aj osoby ktoré nám môžu pomáhať, 
preto nebuďme ľahostajní k tomuto verejnému problému. 
 
 
Ing. Jozef Mičieta 
Starosta obce Veľké Rovné 
 
 


