
 

  OBEC  MOST  PRI  BRATISLAVE 

          Obecný úrad Most pri Bratislave, Bratislavská č. 96/98, 900 46 Most pri Bratislave 

 
 

K číslu: 3385/2020                                                                    Počet listov: 2 

Dátum: 11. mája  2020                                                        Výtlačok č.: 1 

 

Z Á Z N A M 

zo zasadnutia Krízového štábu obce Most pri Bratislave 

zo dňa 11. mája 2020 

 

PRÍTOMNÍ: 
Podľa prezenčnej listiny 

OSPRAVEDLNENÍ: Ing. Marek Rendek, Matej Ragan, Roman Ševčík st.  
 
 

Zasadnutie Krízového štábu obce Most pri Bratislave viedol predseda krízového štábu 

Ing. František Mastný.  

       Krízový štáb obce Most pri Bratislave berie na vedomie: 

1. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného   

    zdravia č. OLP/3795/2020 zo dňa 5. 5. 2020 – prevádzky, 

2. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného   

    zdravia č. OLP/3796/2020 zo dňa 5. 5. 2020 – hromadné podujatia – bohoslužby, sobáše. 

 

 

Krízový štáb obce Most pri Bratislave oznamuje občanom: 

 

že počnúc dňom 18. 5. 2020 bude Obecný úrad v Moste pri Bratislave  otvorený pre verejnosť 

v upravených stránkových hodinách: 

Pondelok:   8.00 – 11.00, 13.00 – 16.00 

Utorok:      nestránkový deň 

Streda:       8.00 –  11.00, 13.00 – 16.00 

Štvrtok:     nestránkový deň 

Piatok:      8.00 – 11.00  

Počas stránkových hodín ostávajú naďalej v platnosti všetky usmernenia a bezpečnostné 

opatrenia vydané ÚVZ a hlavným hygienikom SR v súvislosti s ochorením COVID-19. 

 

Bezpečnostné opatrenia: 

 do priestorov OÚ bude povolený vstup len osobám s ochranným rúškom , rukavicami, 

resp. po vykonaní dezinfekcie rúk pri vstupe na úrad, 

 odporúča sa priniesť so sebou na písanie vlastné pero s modrou náplňou,  

 do priestorov obecného úradu budú vpustené maximálne tri osoby, t. j. na jednom 

oddelení môže byť maximálne jedna osoba, 



 výnimka bude platiť pre vstup 2 osôb, ak druhá sprevádza zdravotne postihnutú 

osobu, 

 ostatné osoby musia čakať vonku, pred obecným úradom v bezpečnom odstupe min. 

2 metre, 

 platenie poplatkov odporúčame naďalej bezhotovostne, prípadne podľa dohody 

na mieste, 

 odporúčame občanom  pri podaniach naďalej využívať komunikáciu prostredníctvom 

elektronickej schránky, emailu, prípadne Slovenskej pošty, 

 osobitný režim bude platiť na oddelení osvedčovania podpisov a listín. Z dôvodu 

možného stretnutia väčšieho počtu osôb (napr. pri overovaní zmlúv), si návštevu tohto 

oddelenia  musíte vopred nahlásiť na tel. č.: 02 /45 95 12 15, kl. 6, alebo e-

mail: matrika@mostpribratislave.sk,  kde si dohodnete termín a čas návštevy.  

 

 

Krízový štáb obce Most pri Bratislave dáva do pozornosti stránku MV SR 

(link: http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=koronavirus ), kde sú sústredené 

informácie o vývoji situácie ohľadom „koronavírusu“. 

 

Členovia KŠ sú v nepretržitej pohotovosti do odvolania. 

 

 

V Moste pri Bratislave, 11. 5. 2020 

 

                                                                                                     Ing. František Mastný, v. r.  

                                                                                                      predseda krízového štábu 

                                                                                                             starosta obce 
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