
OBEC MILOSLAVOV

K číslu: S2020/3371/2245/19 
Dátum: 10. 12. 2020 Počet listov: 2 

Výtlačok č.: 1

ZÁZNAM
zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov 

zo dňa 10. 12. 2020 o 07.30 hodine

PRÍTOMNÍ:

Milan Baďanský, starosta obce, predseda KŠ, v.z. Ing. Renáta Bačová 
Mgr. Martin Sitiar, vedúci hospodárskej správy, podpredseda KŠ 
Ing. Dalibor Žiaran, člen KŠ
Milan Matušek - člen KŠ
Ing. Simona Kalinovská - člen KŠ

OSPRAVEDLNENÍ:

PROGRAM:

1) Analýza súčasného stavu, aktuálne predpisy
2) Opatrenia

Zo zasadnutia KŠ dňa 10. 12. 2020

1) Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce
uložené úlohy. Z dôvody prijatých opatrení zasadá krízový štáb online cestou elektronickej 
komunikácie.

2) V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COV1D-19 spôsobeným
korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, Krízový štáb obce Miloslavov
berie na vedomie Vyhlášku Úradu verejného udravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa
nariadujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných
podujatí - čiastka 22 zo dňa 9. 12. 2020 a vydáva v pôsobnosti obce Miloslavov nasledovné 
opatrenia:

a) V súvislosti s pozitívnym testom zamestnanca obecného úradu na ochorenie COVID 19 
Krízový štáb obce odporúča obmedziť činnosť zamestnancov úradu a zatvorit obecný 
a stavebný úrad v Milsolavove v dňoch 10. 12. 2020 a 11. 12. 2020. Ďalej nariaďuje vykonať 
komletnú dezinfekciu všetkých priestorov obecného úradu.
Z: vedúci HS, vedúci zamestnanci *hned



b) S účinnosťou od 14. decembra 2020 až do odvolania sa upravuje režim prevádzky 
obecného úradu a stavebného úradu nasledovne:

Prevádzka obecného úradu Obce Miloslavov:

Stránkové hodiny obecného úradu Obce Miloslavov ostávajú nezmenené. Pre verejnosť bude 
obecný úrad výlučne na mailovej a telefonickej komunikácií počas stránkových hodín na 
referáte evidencie obyvateľstva a referáte poplatky za odpady.

Referát evidencie obyvateľstva: 0908 675 406 kvetoslava.iasurova@miloslavov.sk
Referát poplatkov za odpady: 0907 711 830 maria.minarikova@miloslavov.sk

Na prihlásenie k trvalému, prípadne prechodnému pobytu naskenujte:

• list vlastníctva so zapísanou stavbou do ktorej sa prihlasujete;
• občianske preukazy z obidvoch strán;
• deti do 15 rokov rodné listy;
• ak nemáte zapísaný titul a máte ho udelený, tak aj diplom - musí byť vidieť číslo;

• do mailu uveďte, národnosť, stav (slobodný, ženatý, ovdovelý,...) a najvyššie 
ukončené vzdelanie - informácie dôležité do štatistického hlásenia
Pošlite na: kvetoslava.iasurova@miloslavov.sk, do emailu uveďte aj telefonický 
kontakt.

Po spracovaní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si čas podpísania tlačív (ktorý bude 
určený po otvorení obecného úradu pre verejnosť).

Prihlasovanie na vývoz odpadov
mailom na: maria.minarikova@miloslavov.sk
Do mailu uveďte telefonický kontakt, priložte vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na 
https://www.miloslavov.Sk/sluzbv-v-obci/#nakladanie-s-odpadmi a naskenovaný občiansky 
preukaz. Po spracovaní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si čas prevzatia nádoby. 
Akceptovaná bude iba platba prevodom.

Overovanie listín a podpisov nie je v tejto situácií možné.

Prevádzka stavebného úradu a referátu pre životné prostredie Obce Miloslavov. 
Stránkové hodiny stavebného úradu a referátu pre životné prostredie Obce Miloslavov 
ostávajú nezmenené.
Pre verejnost bude stavebný úrad prístupný na mailovej a telefonickej komunikácií počas 
stránkových hodín. Všetky stavebné konania s požiadavkou osobnej účasti dotknutých osôb je 
potrebné si vopred dohodnúť s kompetentým zamestancom stavebného úradu. Stavebný úrad 
bude dotknuté osoby kontaktovať a nevyhnutnú agendu je možné vybaviť v sále obecného 
úradu za dodržania aktuálnych hygienických opatrení.

Kontakty na stavebný úrad:
Ing. Oľga Radianska, arch. 
Ing. Katarína Kovalčíková 
Ing. Danica Meršaková 
Bc. Michaela Slobodová

0907 711 843
0918 518 171

0905 724 185 
0918 666 287

olga.radianska@miloslavov.sk 
katarina.kovalcikova@miloslavov.sk 

danica.mersakova@miloslavov.sk 
michacla.sl obodova@miloslavov.sk



Kontakty na referát životného prostredia:
Ing. Mária Boháčova 0917 700 524 rnaria.bohacova@miloslavov.sk

c) Naďalej vykonávať dezinfekciu priestorov v budovách v pôsobnosti obce Miloslavov.
Z: vedúci HS T: Priebežne

d) Primerane uplatňovať v pôsobnosti obce Miloslavov opatrenia Vyhlášky Úradu verejného 
udravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného z“ obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí - čiastka 22 zo dňa 9 12. 2020 

(opatrenia zverejnené na intemetovej stránke obce Miloslavov v sekcii krízový stab).

Zapísal: Mgr. Martin Sitiar
podpredseda krízového štábu

Milan Baďanský 
predseda krízového štábu 
v.z. Ing. Renáta Bačová


