
 

  OBEC  MOST  PRI  BRATISLAVE 

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

 
 

K číslu: 768/2020 Počet listov: 2 

 

Dátum: 24. marca 2020 Výtlačok č.: 1 

 

Z Á Z N A M 

zo zasadnutia Krízového štábu obce Most pri Bratislave 

zo dňa 24. marca 2020 

 

PRÍTOMNÍ: 
 

Podľa prezenčnej listiny 

 

OSPRAVEDLNENÍ: x 

 

 

 

Zasadnutie Krízového štábu obce Most pri Bratislave viedol predseda krízového štábu 

Ing. František Mastný.  

 

       Krízový štáb obce Most pri Bratislave berie na vedomie: 

 

- opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození zdravia zo dňa   

  13. 3. 2020, 

- opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa   

  18. 3. 2020, 

- uznesenie vlády SR  č. 114 zo dňa 15. 3. 2020, 

- uznesenie vlády SR  č. 115 zo dňa 18. 3. 2020, 

- usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným      

  koronavírusom SARS-CoV-2 (piata aktualizácia). 

 

      Krízový štáb obce Most pri Bratislave ďalej len „KŠ“): 

- oznamuje občanom, že naďalej zostávajú v platnosti nariadenia prijaté na rokovaní KŠ dňa  

  9. 3. 2020. 

- obmedzuje prevádzku obecného úradu – do odvolania ruší stránkové hodiny. Podateľňa      

  bude prijímať podania v dňoch pondelok, streda, piatok, v čase od 8.00 hodiny do 11.00  

  hodiny. 

      Krízový štáb obce Most pri Bratislave ďalej len „KŠ“) odporúča občanom: 

 



- aby obmedzili stretávanie sa na všetkých verejných priestranstvách, 

- aby pri návrate zo zahraničia dodržiavali 14 dňovú povinnú karanténu, 

- aby dodržiavali všetky odporúčania hlavného hygienika SR, 

- aby vo vlastnom záujme na verejnosti nosili ochranné rúška na tvár a neodkladne ho nosili   

  pri návštevách potravín, lekárne, pošty, obecného úradu a pod.  

 

V zmysle rokovania vlády SR dňa 23. 3. 2020 KŠ: 

 

- odporúča občanom starším ako 65 rokov obmedziť vychádzanie zo svojich príbytkov. Ak je   

  to nutné  tak  len v nevyhnutných prípadoch v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. (návšteva  

  lekára,  nákup,   lekáreň, pošta, úrady....) 

- nariaďuje všetkým občanom používať ochranné rúško všade okrem vlastného príbytku,  

- nariaďuje v prípade vytvorenia radu dodržiavať  2 m odstup medzi jednotlivými osobami,  

  (lekáreň, obchod, pošta, úrady ......)   

- vyzýva všetkých občanov k občianskej spolupatričnosti vo vzťahu k svojim osamelým  

  susedom, najmä starším občanom k vzájomnej pomoci (pomoc pri dovoze a donáške  

  základných potravín, liekov, hygienických potrieb a pod. ) 

 

      Obec Most pri Bratislave zabezpečila ochranné rúška pre osoby staršie ako 62 rokov, (2 ks 

na osobu). Tieto budú distribuované  prostredníctvom  Dobrovoľného hasičského zboru Most 

pri Bratislave v dňoch 27. 3. 2020 až 29. 3. 2020.  

 

      KŠ vyzýva dobrovoľníkov, aby sa prihlásili na obecnom úrade – mail 

sekretariat@mostpribratislave.sk. Dobrovoľníci budú zabezpečovať pomoc s nákupom 

(hlavne základných potravín, nie alkoholických nápojov, liekov, hygienických potrieb) 
pre nevládnych, seniorov, ľudí v karanténe a takých, ktorí nemajú inú pomoc.  

 

      Donášku je možné využiť raz do týždňa,  t. j. každý utorok od 8.00 hod. do 11.00 hod., 

kedy je potrebné telefonicky nahlásiť na t. č.: 0911 372 012 zoznam základných potravín.  

Na nákup tovaru budú využité maloobchodné predajne na území obce Most pri Bratislave.  

Doručenie bude zrealizované  v nasledujúci deň, t. j. v stredu.  

Súčasne upozorňujeme občanov na možnosť využiť internetový  nákup napr. u spoločnosti 

Lunys), ktorá má pobočku v Moste pri Bratislave v areáli bývalej mototechny, doručenie 

tovaru je pre občanov obce bezplatne.  

    Členovia KŠ sú v nepretržitej pohotovosti do odvolania. 

 

 

V Moste pri Bratislave, 24. 3. 2020 

 

                                                                                                     Ing. František Mastný, v. r.  

                                                                                                      predseda krízového štábu 
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