OBEC MILOSLAVOV
Počet listov: 3
Výtlačok č.: 1

K číslu: S2020/3371/2245/10
Dátum: 07. 04. 2020

ZÁZNAM
zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov

zo dňa 07. 04. 2020 o 8.00 hodine
PRÍTOMNÍ:

Milan Baďanský, starosta obce, predseda KŠ
Mgr. Martin Sitiar, vedúci hospodárskej správy, podpredseda KS
Ing. Dalibor Žiaran. prednosta OcÚ, člen KŠ
Milan Matušek. poslanec OZ Miloslavov, člen KŠ
Ing. Simona Kalinovská, člen KŠ
Kvetoslava Jašurová- tajomník KŠ

OSPRAVEDLNENÍ:

PROGRAM:
1) Kontrola plnenia opatrení uložených KŠ zo dňa 09. 03. 2020, 10.03.2020, 13.03.2020,
16.3.2020, 19. 3. 2020, 23. 3. 2020, 24. 3. 2020, 27. 3. 2020, 31.3. 2020.
2) Prijatie opatrení.
Zo zasadnutia KŠ dňa 07. 04. 2020

1) Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce
uložené úlohy.

2) V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia II.
stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území
Slovenskej republiky, Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie opatrenia ÚVZ SR č.
OLP/3010/2020 zo dňa 02. 04. 2020, OLP/3012/2020 zo dňa 04. 04. 2020 a uznesenie Vlády
Slovenskej republiky č. 207 zo dňa 6. 4. 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového
stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády
Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č
169/2020 z 27. marca 2020 a vydáva v pôsobnosti obce Miloslavov nasledovné opatrenia:

a) Odporúča občanom obce Miloslavov obmedziť v čase od 8. 4. 2020 - 0:00 hod. do
13. 4. 2020 - 23:59 hod. pohyb a pobyt so zákazom vychádzania. Obmedzenie sa nevztahuje
na:
1. obvyklú cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej
obdobnej činnosti,

2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných
potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru,
kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie
starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných
hmôt),
3. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podlá bodu 2. pre
inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta,

4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane
sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,
5. pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
a Košíc v rámci územia mesta,
6. cesty na pohreb blízkej osoby,
7. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú
starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta;

b) Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 207 zo dňa 6. 4. 2020 bol vydaný zákaz podľa
čl. 5 ods. 3 písm. h) ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na uplatňovanie práva
pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.
c) V súlade s uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 207 zo dňa 6. 4. 2020 obec
Miloslavov zatvára prevádzku zberného dvora v plánovaných dňoch 8. 4. 2020 až 14. 4. 2020.

d) Ďalšie zasadnutie krízového štábu obce Miloslavov sa uskutoční podľa potreby najneskôr
však dňa 14. 04. 2020 v čase o 08.00 hod.
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