OBEC LUČATÍN
Lučatín 40, 976 61 LUČATÍN, IČO: 00313572

Vážení občania,
vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu a ochrany zdravia, OcÚ oznamuje
nasledovné opatrenia:
- úradné hodiny obecného úradu v Lučatíne sú na základe usmernenia MINV upravené od 16.3.2020
do odvolania na 3 hodiny denne a to v pondelok – piatok v čase od 8:00 – 11:00 hod.
- úplne zatvorené až do odvolania sú: obecná knižnica, Pohostinstvo Lučatín - Ján Mikula
- obmedzenú prevádzku má Penzión Grajciar. Poskytovať reštauračné služby bude denne od 11:00 –
17:00, kedy prijíma osobné alebo telefonické objednávky na obedové menu. Číslo telefónu:
048/4191209. Predaj obedového menu bude bez vstupu do reštaurácie a obed. menu vám zabalia so
sebou
- pošta Lučatín a predajne potravín JEDNOTA a potraviny na žel. stanici PAV Company budú otvorené
ako doteraz, čiže bez zmeny otváracích hodín
- vnútroštátne vlaky, prímestská autobusová doprava SAD Zvolen, MHD BB budú premávať
v prázdninovom režime. Vstup do prostriedkov verejnej dopravy je možný od 16.3.2020 len
s prekrytím tváre rúškom, šatkou alebo šálom.
- zároveň starosta obce nariaďuje nosenie rúška, šatky alebo inej ochrannej pomôcky na tvár všetkým
pri návšteve obecného úradu, pošty, potravín JEDNOTA a potravín na žel. stanici PAV Company.
Odporúčame občanom, aby obmedzili vo vlastnom záujme pohyb na verejnosti a využili ho len na
nákup, cestu do práce a späť.
Žiadame osoby, ktoré prišli zo zahraničia, aby podľa nariadenia krízového štábu SR, dodržiavali 14
dňovú karanténu.
Obecný úrad vám vie byť nápomocný aj v týchto ťažších chvíľach pri:
- zabezpečení ochranných rúšok, ktoré v týchto dňoch vyrábajú dobrovoľníci z našej obce.
V prípade záujmu môžete o rúška požiadať telefonicky. Rúška budú dodávané bezplatne.
- pri zabezpečení nákupu alebo iných potrieb. Nákupy budú realizované vždy v stredu a budú
následne dovezené priamo k vám domov.
V prípade, že bude z vašej strany záujem o rúška, nákupy alebo inú pomoc, s dôverou sa obráťte na
obecný úrad a kontaktovať nás môžete na tel. číslach: 0911 765 830 alebo 0910 112 377.

Žiadame všetkých občanov o rešpektovanie všetkých nariadení a pokynov vyhlásených Ústredným
krízovým štábom SR.

Ing. Pavel Kováč
starosta obce Lučatín

