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OZNÁMENIE 
 
          Obec Váhovce oznamuje, že osoby, ktoré sú v karanténe vo Váhovciach, tu 
boli umiestnené po dohode medzi Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky v Nitre a medzi súkromnou spoločnosťou. Obec Váhovce sa 
o ich umiestnení dozvedela až 22.07.2020, t.j. až po ich prevoze a ubytovaní. Obec 
súhlas na ubytovanie týchto osôb v obci Váhovce neposkytla, lebo Obec Váhovce 
v tejto záležitosti nemá žiadne zákonné kompetencie a zriadenie karanténneho 
objektu nie je podmienené súhlasom obce. Na mieste je zriadená oficiálna štátna 
karanténa. Podľa vyjadrenia policajného zboru a vlastníka objektu, tieto osoby 
neprišli do žiadneho kontaktu s obyvateľmi obce a karanténu ani neopustili, čo 
dokazujú kamerové záznamy. 
V záujme eliminovania šírenia vírusu si zároveň dovoľujeme obyvateľov obce vyzvať  
k disciplinovanému správaniu sa a k zodpovednému prístupu a k zachovaniu pokoja 
a rozvahy. 
 
 
 

          Vága község tudatja, hogy azok a személyek, akik Vágán vannak karantén-
ban, a Szlovákia Közegészségügyi Hivatalának Nyitrai kirendeltsége és egy 
magánvállalat közt kötött megállapodás alapján lettek itt elhelyezve. Az 
elhelyezésükről a község 2020.07.22-én, csak a személyek átszállítása és 
elszállásolása után szerzett tudomást. A község ezen személyek elszállásolására 
semmilyen beleegyezést nem adott, mivel erre semmilyen törvény által biztosított 
lehetősége nincs, és a karanténállomás létesítése nincs községi beleegyezéshez 
kötve. A helyszínen hivatalos állami karantén van kialakítva. A rendőrség és az 
ingatlan tulajdonosának nyilatkozata szerint az elszállásolt személyek nem 
érintkeztek a község lakosaival és a karantént nem hagyták el, amit kamera-
felvételek bizonyítanak. 
A vírus terjedésének megfékezése érdekében felszólítjuk a lakosságot, hogy 
továbbra is tanúsítson fegyelmezett és felelőségteljes magatartást és őrizze meg 
a nyugalmát és megfontoltságát. 
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