
Zápisnica 

Zo zasadnutia KŠ obce Dubno dňa 30.09.2020 

Zasadnutie KŠ obce Dubno sa konalo dňa 30.09.2020. 17:00 hod na obecnom úrade Dubno. 

KŠ na základe vzniknutej situácie šírenia druhej vlny COVID-19 a uplatňovania preventívnych 

opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu v SR Uznesením Vlády Slovenskej republiky od 00:00 

hod dňa 01.10.2020 po dobu 45 dní. 

Všetky opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pod sp.zn. OL P/7694/2020 zo dňa 30.09.2020 sú 

záväzné. 

Zasadnutie viedol starostka obce Dubno predseda KŠ  

Uznesenie:  

Krízový štáb obce prijal tieto úlohy na obmedzenie šírenia COVID-19 : 

- Usporadúvať spoločenské , kultúrne, zábavné hromadné podujatia organizované obcou, 

Dubno inými organizáciami alebo fyzickými osobami môžu byť organizované v jednom 

okamihu len do počtu 50 osôb až do odvolania vo všetkých zariadeniach v správe obci. 

- Pracovné cesty a ´časť na seminároch a školeniach ktorých sa mali zúčastniť zamestnanci 

obce a organizácií v spôsobnosti obce a títo zamestnanci zúčastnia iba v prípade ak budú 

zabezpečené podmienky stanovené krízovým štábom, až do odvolania.  

- V rímskokatolíckom kostole v Dubne sa do odvolania budú organizovať bohoslužby len 

s účasťou 50 veriacich vrátane bohoslužbu konajúcich (kňaz, miništranti) 

- Obec zabezpečí ochranné pomôcky pre zamestnancom  

- Štatutár obce vo všetkých svojich objektoch zriadené obcou  budú zabezpečovať 

dezinfekčných prostriedkov, zabezpečia každodennú dezinfekciu v interiéri objektu, 

pravidelnú dezinfekciu verejne prístupných miest a priestorov v obci zabezpečí štatutár obce. 

- Obyvateľom obce, zamestnancom obce a zariadení v správe obce proti výskytu COVID-19 sa 

odporúča dodržiavať opatrenia zvereného zdravotníctva SR na webovej stránke obce. 

- Žiadame občanom, aby dodržiavali preventívne prípadne karanténne opatrenia zverejnené 

na stránkach Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Ministerstva zdravotníctva. Pri 

vstupe  do verejne prístupných budov použili rúško, šál, šatku na prekrytie horných dýchacích 

ciest, prípade pouzlili ochranne rukavice alebo dezinfekčné prostriedky 

- Opatrenie sú účinné s okamžitou platnosťou od : 30.09.2020 

V Dubne 30.09.2020 

 

 

 

 

 

Predseda KŠ: Alexandra Farkašová     ........................................................ 
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