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OBEC M!LOSLAVOV

K číslu: s2020 1337 1' 12Ż45 13

Dátum: Í3.03.2020
Počet listov: 3
Výtlačok č.: 1

ZI,ZNAM
Zo Zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov

zo đř:'ĺ- 13.03.Ż0Ż0 o 9.00 hodine

ľnÍľouľÍ:

Milan Baďanský, staľosta obce, predseda KS
Mgľ. Martin Sitiaľ, vedúci hospodáľskej spľávy, podpredseđa KŠ
Ing. Dalibor Žiaran,pľednosta ocÚ, člęn KŠ
Milan Matušek, poslanec oZ Miloslavov, člen KŠ
Kvetoslava Jašurová, tajomník KŠ
PaedDr. Alena Jančeková, ľiaditeľka ZŠ
Bc. Monika Neupauerová, riaditeľka MŠ

oSPRAVEDLNENÍ:

PROGRAM:

1') Kontľola plnenia opatľení uložené KŠ zo dňa 09. 03.2020 a10.O3.2O2O

K bodu ě. 3: návrhy na prijatie opatľení zo đťla09.03.2oŻ0:
1) Kľízový štáb zokamŽitou platnosťou ruší všetky plánované aj neplánované akcie

s možnosťou z|lromaŽďovania obyvatel'stva, taktiež akcie škôl a školských zariadení,
žiacke tľéningy športového klubu. Zápasy dospelých povoľuje len s vylúčením
verejnosti. Taktiež' zakanlje, zbromažďovanie a akcie v Komunitnom centre
a tréningové akcie v kultúrnych domoch do 31'.03.2020.
Splnené

2) Zverejnenie informácií pre obyvatel'ov vo všetkých vývesných tabuliach, web stránke,
infoľmovanie formou SMS a emailov, taktiež upozoľnenie podnikateľských subjektov
v obci.
Zverejnené.

3) obmedzenie pľevádzky obecného úrađu - do odvolania zrušiť stránkové hodiny,
ponechať len na prizemí podateľňu v čase od 8.00 hodiny do 9.00 hodiny každý
pľacovný deň. Úľad bude plniť naďalej úlohy podľa zákona, odpovedať na emailovú
komunikáciu, pľijímať podania elektľonicky. Stránkové hodiny ľušíme do odvolania.
Zavedené opatľenia sa plnĺa.



4) Na zźkl'ade vývoja stavu v šírenia COVID-19 počas stretnutia kľízového štábu vydáva
s okamŽitou platnosťou zatvorenie základnej školy, mateľskej školy a školskej jedálne
pri MŠ od 10.03.2020 do 1'6.03.2020 vrátane (5 pracovných dní).
Splnené.

5) V pľiebehu zatvorenia školských zariadení prebehne v nich celoplošná dezinfekcia.
Splnené.

6) Ďalšie stľetnutie KŠ _ B.o3.202O o 8.00 hodine u starostu obce. V prípade potreby
op.eľatívne ak si okolnosti vyŽiadajú ďalšie opatrenia.
KS zasadat aj 10.03.2020 k doplnenĺu úloh.

7) Ukladáčlenom rŠ uyť v pohotovosti nepretrŽite do odvolania.
Zabezpeč,ené spojenie. Reakcie členov sú okamžité.

Zo zasadnutia KŠ dňa 10.03.2020

V súvislosti so zamedzením šírenia ochoľenia koľonavírusom a ním spôsobeného vírusového
ochoľenia COVID - 1'9 na ízemí obce Miloslavov ukladám:

a) naďalej dođržiavať pľijaté opatrenia kľízového štábu zo dňa 9. maľca2020
Z : všetci vedúci zamestnancÍ T: pľiebežne

Plní sa priebežne

b) na záI<|ade opatrení príslušných štátnych orgánov a Bratislavského futbalového zväzu
zrušiť všetky futbalové stretnutie na všetkých úľovniach od 10. 3. 2020 po dobu 14 dní
vrátane tľéningových procesov 

V
Zz prednosta oU, pľedseda vV sKo Mĺloslavov T: ihneď

Splnené.

c) vykonať dezinfekciu pľiestorov základnej školy, materskej školy, pošty, obecného úľadu
Z: V HS T: najneskôľ do 1l.3.2020

Splnené.

d) vykonávať pľiebeŽne dezinfekciu priestoľov' zaľiadení, príslušensfua a pod., v pľiestoroch
so zqýšeným výskytom osôb

Z: všetcĺ vedúci zamestnancÍ T: pľiebežne, do odvolanĺa
Splnené.

e) zabezpeč,ovať podl'a potreby hygienické a dezinfekčné pľostľiedky v potľebnom rozsahu
Z: V HS T: prĺebežne, do odvolanĺa

Dopĺňa sa pľÍebežne podl'a potľeby

Ż) v súvislosti s ďalšími skutoěnosťami a na základe uznesenĺa vlády Slovenskej
ľepubliky č. 111 zo dňa 11. maľca 2020 kedy bola dňa l2.marca v čase (P) 06:00
hod. na celom űlzemí Slovenskej ľepubliky vyhlásená mimoľiadna situácia"
Uznesenie _ pľíloha č. l k zápisnici

a) beľie na vedomie súhrn opatrení prijatých po zasadnutí Ústľedného kľízového štábu
12.maĺca2020
Súhrn - príloha č. 2 kzápisnici



a) merejniť na web stľánke obce, SMS mailom: oznam o vyhlásení mimoriadnej situácie,
všeobecné infoľmácie hlavného hygienika zo dřla 12.03.Ż020, ptíznaky ochorenia COVID-19

Z : VHS a tajomník KS T: ihneď

b) uzavrieť všetky veľejne prístupné špoľtové ihriská, bufety, bary, pohostinstvá, pľevádzky
Živností s pľiamym spojením s klientom, reštauračné zaľiadenia (reštauľácie) v skľátenom
prevádzkovom čase od l 1.00 do 15.00 hodiny

Z : VHS a tajomník KŠ T: ihneď

c) upozorniť döľazne, že rodič je zodpoveđný za svoje dieťa,zabezpeči, aby sa deti netúlali
po obci, nenavštevovali sa aprechádzky len v ľámci rodiny, domáce vzdelávanie podľa
pokynov zo školy

Z z riaditel'Ę Mš a Zš T: ihneď

Ukladám:

d) zamestnancom obce zdržiavať sa doma a necestovať
Z : prednosta ocÚ, VHS T: ihneď

e) zamestnancom základnej školy a materskej školy zdržiavať sa doma a ľiadiť sa pokynmi
nadľiadeného

Z z riaditel'ky MŠ a ZŠ T: ihneď

e) zrušiť termín zápisu detí do základnej školy 4. apríla 2020 apovinnosť ľiaditeľkám
základnej školy a mateľskej školy infoľmovať rodičov o ďalšom postupe, obec informuje na
web stránke, SMS a mailom

Z z ríaditel'ky MŠ, ZŠ a tajomník Kš T: ihneď

Đ ďalšie stľetnutie KŠ _ 17.03.2020 o 8.00 hodine u starostu obce. V prípade potreby
operatívne ak si okolnosti vyžiadajý ďalšie opatrenia.

Z z vśetci členovia KS, rĺaď. ZS a MS T: 17.03.2020, pľĺebežne

g) všetkým ělenom kľízového štábu byť operatívne k dispozícii
Z : všetci členovia KS T: tľvalý do odvolania

Zapísal: KvetoslavaJašurová
tajomník krízového štábu

predseda krízového štábu



Pľezenčná listina zo zasadnutiaKrízového štábu obce
Miloslavov

zo día 13. 03. Ż020
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P. č.
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ŕ/t

KŠ obce Miloslavov

KŠ obce Miloslavov

KŠ obce Miloslavov

KŠ obce Miloslavov

KŠ obce Miloslavov

Názov oľganizácie

-1
/ auli

bc ľ/oni(r- ĺ/al7aułła

Kvetoslava Jašuľová -
tajomník

Milan Matuš-ek _ poslanec
oZ - člen KS

(

Ing. Dalibor \aran_
prednosta ocÚ - člen KŠ

-

Mgľ. Maľtin Sitiaľ _ vedúci 
,

HS - pođpredseda KŠ

Milan Baďanský - starosta
Predseda KŠ

Titul, meno,
pľĺezvisko, pr".ioné

zaradenie

M t

Podpis

\i
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VLÁDA SLOVENSKE.I REPLrBLIKY

UZNESENrE VLÁDY SLoVENSKEJ REPUBLIKY
č. 111

z 11. marca Z0ZO

s7s3t2020

pľedsecla vlády a rninistelka vnťttľa

llľi a ą ĺ(," l,, )

k návľhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súr,islosti s ohrozenínrveľejného zdľavia II. stupňa z clôvoclu o"ho."nia C.VD_'9 spôsobenýnlkoľona víľusom SARS-CoY-2 na űlzemíSlovenskej ľepublĺky
Číslo rlrateľiálu:

Pľedkladatel':

A. schval'uje
A' 1' návrh na vyhlásenie tnimoľiadnej situácie podl'a $ 8 zákona Národnej ľac1ySlovenskej repulrliky č,. 42l1g94 Ż. ,. o civitnej o.í-,.un. ou|.'r.l'.rva v zlrenĺneskoľších predpisor' z dôvodtl ochoľenia COVID-19 spôsoberrým korotlavírusom SARS-CoV -2 na uzęnlí Slovenskej republiky;

B. vyhlasuje
B'1' podl'a $ 8 zákona Národnej rady Slovenskej ľepubliky č. 42ll9g4 Z. z. ocivilnejochĺ:an'e obyrlatel'stva v ziení lieskorších preapisov 

"

12. marca202a od06:00 hođ. mimoriadnu situáciu
pľe úzenrie Slovenskej republiky;

C. ukladá

členom vláĺly
pľedseĺIom ostatných rĺstredných oľgánov štátnej spľávy
C'1' pľijímat' opatľenia civilnej ochľany obyvatel'stva avykonátlat, opatrenia naľiešenie krízovej situácie Vo svojej pôsobnosti zameľané na zanredzenie

ohľozenia. života^ zdttlvia, majetku, 
'ňĺelĺ.nie následkov minroriaclnej uclalostipocll'a bodu B.l. a rninirnalizovanie škôd

pľiebežĺle

Vláda

Uzne,sellie vĺĺ)dySR číslo 11 l/2020
strancr I



),
VLÁDA SLoVENSKEJ REPUBLIKY

C'2' g:iTu:'"iď"liľ"|!-"ä"* ožniazrušit'mirnoľiadntr situáciu rtvedenťt v bode

priebežne

ministeľke vnritľa

? /

c.3

c.4.

zabezpeěit'vyhlásenie mimoriadnej situácie infonnačným systémom civilrreiochľany a plostľedníctvom l'.on'uJ"y.t' infoľrnačnÝch prostľiedkov
bezodklądne

pľijat'opatrenia na koordináciu a činnost'oľgánov krízového ľiacleĺria pľi riešenímimoriadnej udalosti podľa bodu B.i. 
_

bezodklądne

D. splnomocňuje

pľedsedu vlády a ako alternáta ministeľku vnútľa a pľedseĺIníčku Ústľeĺlnéhokľízového štábu

D' l ' na ľiadeĺi e záchrulných prác, na vydáva nie príkazov na záchtanné pľácea vykonávanie opatrení na iiešeni. ł.ĺ'oq,"Ĺ situácií.

Vykonajrĺ: členoviavlády
pľedsedovia ostatných ústredných orgiĺnov štátnej spľávy

Na vedomie: preziđentka SR
predseda Národnej rady SR

Uznesenie vldd)t SR číslo ] ] ]/2020
strana 2



)r- ł?

Súhrn opatrení prijatých po krízovom štábe 12. marca 2020

Zeleznić,ná dopľava

Medzinárodné vlaky nebudú od 13. marca 7:00 hod premávat'.
Vnútroštátna osobná Železnič,ná doprava bude od soboty 14.
marca 2020 premávat'kaŽdý deň podl'a grafikonu
zodpovedajúcemu sobote. ZsSK pokracuje v pravidelnej
dezinfekcii vozňov. Rovnaro ŽsR dezinfikuje priestory staníc.

Autobusová doprava

Rovnako aj medzinárodné autobusové spoje nesmú premávat'
zo Slovenska, ani smerom na Slovensko od zajtra, T:00 hod

Kam iónová preprava tovaru

Nákladná preprava je povolená ako na vnútroštátnych, tak aj
medzinárodných trasách s ciel'om zabezpećit' zásobovanie'
Vodici kamiónov musia byť vybavení ochrannými pomôckami.

Lodná doprava

osobné výletné Iode nesmú na Slovensku od zajtra 7:00 hod
pristavovať' Preplávať uzemím bez zastavenia môŽu.

Letecká doprava

Všetky medzinárodné osobné lety zo Slovenska aj na Slovensko
budú zastavené po schválení Vládou SR.



Jr. -,2?

Pošta

Slovenská pošta funguje v obmedzenom reŽime, podl'a potreby
upravuje ofuáracie hodiny. Pobočky podliehajú pravidelnej
dezinfekcii.

Karanténa

- povinná 14-dňová karanténa pre všetkých l'udí, ktorí sa
vrátia zo zahraničia (akýkol'vek štát) - nedodrŻanie sa trestá
pokutou do výška 1 650 eur

Šłoly

- od pondelka 16. marca zatvorenie všetkých predškolských a
školských zariadení, centrá vol'ného času či iné organizované
vol'nočasové aktivity pre deti

- posun maturít o 2 týŻdne - odporúčaný posun prijímacích
skúšok na Vysoké školy

Hranice

- vel'ké hraničné priechody zatial'zostanú otvorené, ale
zavádzĄú sa na nich kontroly s tým, Že na Územie SR budú
mať povolený vstup len osoby, ktoré sa preukáŽu oficiálnou
formou pobytu - trvalým, prechodným, atd'. a platným
cestovným dokladom. Malé hraničné priechody sa zatvoria.

Vol'noěasové aktiviý

- od 13. marca - zatvorenie IyŽiarskych stredísk, wellness
centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov,
diskoték, fitness centier, kúpe!'ov



), ł.Ć-

- zatvorenie kultúrnych zariadení - divadIá, kiná, muzeá

- pokuta pre právnickú osobu, ktorá neuposIúchne je viac
ako 10 000 eur

-zákaz návštev v domovoch sociálnych sIuŽieb, domovoch
dôchodcov' detských domovoch, zákaz návštev v
nemocniciach

Nakupovanie

- počas víkendu 14. - 15. marca (najbliŽší víkend) v
obchodných centrách moŽnosť nakúpiť Ien potraviny, drogériu
či lieky, ofuorené sú aj novinové stánky

- pondelok 16. marca sa na krízovom štábe vyhodnotí situácia a
rozhodne sa čo d'alej

Služby pre občanov

- obmedzenie otváracích hodín na klientských centrách, či
okresných úradoch na tri hodiny denne

- obmedzenie fungovanie sociálnej poist'ovne - agendu
vybavujte emailom alebo telefonicky

- špeciáIna oČR - nako!'ko deti sú doma zo zákona - nahlasuje
sa telefonicky - netreba nikam chodit' osobne


