
         

  

   

 
 
 

PREZENČNÁ LISTINA 

zo zasadnutia Krízového štábu obce Podhorie konaného dňa 12. 03. 2020 
o 17.00 hod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. č.: Titul, meno a priezvisko Funkcia  Podpis 

1. Anton Chobot predseda  

2. Viliam Masný  podpredseda  

3. Martin Masný člen   

4. Róbert Gažúr člen   

5. Ing.Gabriela Šupejová člen  
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Záznam z rokovania Krízového štábu obce PODHORIE 
konaného dňa 12. 03. 2020 o 17.00 hod. 

 

     Krízový štáb obce Podhorie bol zvolaný za účelom realizovania opatrení v spojitosti 
s krízovou situáciou : CORONAVÍRUS „COV 2019- 02“. 
     Predmetom rokovania krízového štábu je získať základné znalosti o dôsledkoch epidémie, 
ktoré sú potrebné pre riadenie, organizovanie a činnosť  krízového štábu obce vo veci.  
 
Obsah:         
          

A. Zloženie, riadenie a organizácia orgánov krízového štábu obce      
        a dokumentácia KŠ  
B.    Oboznámenie s aktuálnou situáciou „COV 2019- 02“ 
C.    Prijaté opatrenia so zameraním na riešenie aktuálnej situácie a vydaný                 
        príkaz starostu č.: 1/2020/COVID-19 
D.    Informovanie občanov a spôsob zverejňovania informácií   
E.    Návrh preventívnych opatrení pre zamedzenie šírenia „COVID-19“ 
F.    Uznesenie 

 
K bodu A) Zloženie, riadenie a organizácia orgánov krízového štábu obce a dokumentácia KŠ  
 
    Prítomní členovia krízového štábu boli oboznámení s dokumentáciou krízového štábu 
spôsobom riešenia krízových situácií a mimoriadnych udalostí na území obce Podhorie, ako i s 
právami a povinnosťami podpredsedu a členov krízového štábu obce.  
 
K bodu B) Oboznámenie s aktuálnou situáciou „COV 2019- 02“ 
 
Predseda krízového štábu Anton Chobot oboznámil prítomných s aktuálnou situáciou vo 
vzťahu k riešeniu vzniknutej situácie s zamedzeniu šírenia koronavírusu „COVID-19“ a 
prijatými opatreniami : 
- Ústredného krízového štábu SR 
- Vyhláškami /rozhodnutiami/ hlavného hygienika SR 
- Opatreniami obce Podhorie na úseku zamedzenia šírenia koronavírusu „COVID-19“ na 

území obce a vydaním Príkazu starostu č. 1/2020-KOVID-19 
- Spôsobom informovania a zverejňovania informácií pre verejnosť /občanov obce/. 
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K bodu C) Prijaté opatrenia so zameraním na riešenie aktuálnej situácie 
Preventívne opatrenia obce Podhorie v súvislosti so šírením nového koronavírusu „COVID-19“ 

s účinnosťou od 10. marca 2020 : 
 

-  Zrušenie všetkých hromadných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, ktoré 
organizuje obec a zároveň všetky hromadné podujatia, ktoré sú organizované v obecných 
priestoroch a budovách. 
 

- S okamžitou platnosťou sa rušia a zakazujú všetky exkurzie deti v Materskej škole, ktorých 
zriaďovateľom je obec. 

 
- Obec vyzve všetky školy, školské zariadenia a zariadenia starostlivosti o detí vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti, aby apelovali na rodičov, ktorých deti sa vrátili z oblastí, kde sa 
koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14 dňovú izoláciu v domácom prostredí. 

 

- Zrušenie všetkých podujatí v Kultúrnom dome. 
 

- Upozorňujeme na dodržiavanie opatrení uvedených vo Verejných vyhláškach ÚRADU 
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  číslo: 
SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 09. 03. 2020 a číslo: OLP/2405/84443 zo dňa 09. 03. 2020 
– zverejnené na internetových adresách:  

 
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verej
na_vyhlaska09_03.pdf  
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_karantena_verejna_vyhlaska09_03.
pdf 

 
- Upozorňujeme všetkých rodičov detí v školách a školských, že v súvislosti s prevenciou proti 

šíreniu koronavírusu, môže dôjsť k prerušeniu prevádzky škôl, teda ich úplnému zatvoreniu. 
Je potrebné, aby sa rodičia na túto situáciu pripravili a včas riešili starostlivosť o deti v čase 
zatvorenia škôl. 

 
- Vo všetkých budovách, kde sídlia obecné inštitúcie a subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti 

samosprávy, bude prebiehať zvýšená sanitácia. 
 

- Odporúčanie fyzickým a právnickým osobám podnikajúcim na území obce, aby sa vyhli 
organizovaniu podujatí s hromadnou účasťou ľudí a zároveň žiadame občanov, aby sa 
takýchto podujatí nezúčastňovali. 

 
- Zverejniť informácie, aby občania využívali inú ako osobnú formu vybavenia svojej 

požiadavky na Obecnom úrade v Podhorie, odporúčame uprednostniť telefonickú alebo 

elektronickú komunikáciu. 
 

- Zverejniť informácie, aby občania dodržiavali pravidlá prevencie, dbali na svoje okolie a 
vyhli sa návštevám miest s vysokou koncentráciou ľudí. Uvedené opatrenia sa budú 
upravovať podľa aktuálneho vývoja situácie. 

 
- V rámci materiálno-technického zabezpečenia opatrení pre obec, občanov obce 

a organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti zabezpečiť obstaranie a nákup ochranných 
pracovných pomôcok – hygienických prostriedkov na dezinfekciu osôb a priestorov, 
ochranných rúšok. 

 

- Zabezpečiť informovanie občanov priebežným zverejňovaním informácií prostredníctvom 
miestneho rozhlasu, WEB stránok obce a úradnej tabule. 
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K bodu D) Informovanie občanov a spôsob zverejňovania   
 
1. Informácie pre občanov je potrebné zverejňovať citlivo z ohľadom na ich relevantnosť 

a prípadné nešírenie dezinformácií 
2. Všetky informácie vrátane doporučení, ako sa občania majú rešpektovať vydané 

opatrenia a ako majú dodržovať stanovené odporúčania zamerané voči potencionálnemu 
šíreniu koronavírusu „COVID-19“ boli zverejnené na WEB stránke obce, úradnej tabuli 
obce a odoslané na zverejnenie na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
a organizáciám dislokovaným na území obce pre ďalšiu potrebnú informovanosť občanov 
v písomnej a obrazovej podobe. 

 
3. Organizácie pôsobiace na území obce je potrebné informovať za účelom podávania 

aktuálnych informácií o vzniknutej situácii prostredníctvom aktualizovaných výstupov 
z krízového štábu. 

 
4. Zverejňovanie všetkých informácií spracovávaných a zverejňovaných krízovým štábom 

obce a obcou Podhorie na WEB stránkach a sociálnych sietiach je podmienené verifikácii 
/schváleniu/ predsedom krízového štábu obce a štatutárneho zástupcu obce alebo ním 
povereného zástupcu. 
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K bodu E)  
Návrh nových preventívnych opatrení pre zamedzenie šírenia koronavírusu „COVID-19“ 
a vydanie Príkazu starostu obce č. 2/2020/COVID-19 
 

 
 

Nový koronavírus „COVID-19“  
aktualizované preventívne opatrenia obce Podhorie 

 
Aktualizované preventívne opatrenia obce Podhorie prijaté na zasadnutí Krízového 
štábu obce Podhorie dňa 12. 03. 2020, v súvislosti so šírením nového koronavírusu 
„COVID-19“ s účinnosťou od 13. marca 2020: 
 

• Zrušenie všetkých hromadných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, ktoré 
organizuje obec a zároveň všetky hromadné podujatia, ktoré sú organizované v 
obecných priestoroch a budovách. 

• S okamžitou platnosťou sa rušia a zakazujú všetky exkurzie deti v Materskej škole, 
ktorých zriaďovateľom je obec. 

• Obec vyzve všetky školy, školské zariadenia a zariadenia starostlivosti o detí vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti, aby apelovali na rodičov, ktorých deti sa vrátili z oblastí, 
kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14 dňovú izoláciu v domácom prostredí. 

• Zrušenie všetkých podujatí v Kultúrnom dome. 

• Upozorňujeme na dodržiavanie opatrení uvedených vo Verejných vyhláškach ÚRADU 
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  číslo: 
SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 09. 03. 2020 a číslo: OLP/2405/84443 zo dňa 09. 03. 
2020 – zverejnené na internetových adresách:  

• http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_v
erejna_vyhlaska09_03.pdf  

• http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_karantena_verejna_vyhlaska09_
03.pdf 

• Prerušenie prevádzky Materskej školy Podhorie a  školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce v termíne od 13. 03. 2020 /piatok/ do 27. 03. 
2020 /piatok/ a následne do odvolania. 

• Vo všetkých budovách, kde sídlia obecné inštitúcie a subjekty v zriaďovateľskej 
pôsobnosti samosprávy, bude prebiehať zvýšená sanitácia. 

• Odporúčanie fyzickým a právnickým osobám podnikajúcim na území obce, aby sa vyhli 
organizovaniu podujatí s hromadnou účasťou ľudí a zároveň žiadame občanov, aby sa 
takýchto podujatí nezúčastňovali. 

• Uzatvorenie prevádzky pohostinstiev na území obce Podhorie / Pohostinstvo Stodola 
/ prevádzkovateľmi na základe odporúčania krízového štábu obce. 

• Uzatvorenie športových areálov /areál ŠK Podhorie, viacúčelového ihriská Podhorie  
a detských ihrísk. 

• Uzatvorenie obecného úradu a úprava stránkových hodín. 

• Zverejniť informácie, aby občania využívali inú ako osobnú formu vybavenia svojej 
požiadavky na Obecnom úrade v Podhorí, odporúčame uprednostniť písomnú, 
telefonickú alebo elektronickú komunikáciu. 

• Zverejniť informácie, aby občania dodržiavali pravidlá prevencie, dbali na svoje okolie 
a vyhli sa návštevám miest s vysokou koncentráciou ľudí.  

 
 
 

4 
 
 



 

• V rámci materiálno-technického zabezpečenia opatrení pre obec, občanov obce 
a organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti zabezpečiť obstaranie a nákup 
ochranných pracovných pomôcok – hygienických prostriedkov na dezinfekciu 
osôb a priestorov, ochranných rúšok so zameraním na: 

 
- obstaranie, nákup a distribúciu potrebného počtu osobných ochranných pomôcok pre 

zamestnancov obce, organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti a rizikových skupín 
obyvateľstva /ochranné rúška, ochranné rukavice, papierové utierky, dezinfekčné 
utierky/, 

- obstaranie a nákup materiálu a zariadení na dezinfekciu priestorov – motorový 
a akumulátorový rozprašovač dezinfekcie, ručné dezinfekčné rozprašovače, 
dezinfekčné stojany, ochranné pracovné obleky,   

- obstaranie a nákup prostriedkov na dezinfekciu interiérov verejných budov /škôl, 
škôlok a objektov v správe obce/ a exteriérových priestorov /ihriská, autobusové 
zastávky, športový areál, areál škôl a škôlok a pod./   

 

• V súčinnosti s veliteľom DHZO PODHORIE zabezpečiť v termínoch podľa 
potreby vyčlenenie síl a prostriedkov DHZO na dezinfekciu interiérov verejných 
budov v správe obce a exteriérových priestorov.  

 

• Zabezpečiť informovanie občanov priebežným zverejňovaním opatrení a informácií 
prostredníctvom miestneho rozhlasu, WEB stránok obce a úradnej tabule podľa 
aktuálneho vývoja situácie. 

 

Účinnosť : od 13. 03. 2020 
 
K bodu 6/ Uznesenie 
 
Na základe záverov z rokovania krízového štábu Obce Podhorie bolo prijaté uznesenie 
na zabezpečenie činností spojených s aktualizovanými opatreniami v súvislosti so 
zamedzením šírenia koronavírusu Covid-19. 
 
Zasadnutie krízového štábu ukončené dňa 12. 03. 2020 o 20.00 hod. 
 
 
Zapísal:  
 
 
Predseda krízového štábu:                                                 Anton Chobot  
                                                                                            starosta obce 
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KRÍZOVÝ ŠTÁB OBCE PODHORIE 
 

 

UZNESENIE  

KRÍZOVÉHO ŠTÁBU OBCE PODHORIE 

 

č. 1/2020 

z 12. marca 2020 

 

Návrh preventívnych opatrení pre zamedzenie šírenia koronavírusu 

„COVID-19“  
 

Predkladateľ: Anton Chobot 

starosta obce 

 
Krízový štáb 

 

I. prerokoval a berie na vedomie  

 

a) prijaté preventívne opatrenia pre zamedzenie šírenia koronavírusu „COVID-19“  

b) informáciu o spôsobe zverejňovania opatrení a informovania občanov o aktuálnej 

situácii, 

c) návrh preventívnych opatrení pre zamedzenie šírenia koronavírusu „COVID-19“ 

s účinnosťou od 13. 03. 2020. 

 

II.  odporúča 

 

a) vydať príkaz starostu obce vo vzťahu k aktualizovaných preventívnych opatrení pre 

zamedzenie šírenia koronavírusu „COVID-19“  

b) zabezpečiť informovanie verejnosti, dotknutých subjektov verejnej správy, fyzických 

a právnických osôb prostredníctvom miestneho rozhlasu, WEB stránky obce a úradnej 

tabule, 

c) zabezpečiť nákup a dodávku materiálno-technických prostriedkov, dezinfekčných 

prostriedkov a ochranných prostriedkov v potrebnej kapacite, 

d) v súčinnosti s DHZ-O Podhorie zabezpečiť dezinfekciu verejných priestranstiev 

e) v súčinnosti s pracovníkmi obecného úradu a materskej školy zabezpečiť dezinfekciu 

vnútorných priestorov budov vo vlastníctve obce 

f) zabezpečiť distribúciu nakúpených ochranných prostriedkov pre najviac ohrozené 

skupiny obyvateľov  

-   zodpovedá: obecný úrad 

-   súčinnosť: DHZ-O Podhorie, zamestnanci obecného úradu a materskej školy 

-   termín: ihneď a priebežne 
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                                                              V Podhorí, dňa 09. 03. 2020 

 

PRÍKAZ STAROSTU OBCE 
číslo: 1/2020/COVID-19 

 
     Vzhľadom na súčasnú situáciu a k potrebe prijímať preventívne opatrenia vo 
vzťahu k zabráneniu šírenia koronavírusu COVID-19 vydávam príkaz starostu 
číslo: 1/2020/COVID-19. 
 
     S okamžitou platnosťou až do odvolania sa prijímajú preventívne opatrenia obce 
PODHORIE v súvislosti so šírením nového koronavírusu „COVID-19“ s účinnosťou od 
10. marca 2020: 
 

• Zrušenie všetkých hromadných spoločenských, kultúrnych a športových 
podujatí, ktoré organizuje obec a zároveň všetky hromadné podujatia, ktoré sú 
organizované v obecných priestoroch a budovách. 

 

• S okamžitou platnosťou sa rušia a zakazujú všetky zájazdy, exkurzie a študijné 
pobyty žiakov a študentov do zahraničia na základných školách, ktorých 
zriaďovateľom je obec. 

 

• Obec vyzve všetky školy, školské zariadenia a zariadenia starostlivosti o detí 
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, aby apelovali na rodičov, ktorých deti sa 
vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14 dňovú izoláciu 
v domácom prostredí. 

 

• Zrušenie všetkých podujatí na miestnom osvetovom stredisku a objektoch 
v správe obce. 

 

• Upozorňujeme na dodržiavanie opatrení uvedených vo Verejných vyhláškach 
ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  číslo: 
SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 09. 03. 2020 a číslo: OLP/2405/84443 zo dňa 
09. 03. 2020 – zverejnené na internetových adresách:  
 

• http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podu
jatia_verejna_vyhlaska09_03.pdf  
 

• http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_karantena_verejna_vyhlas
ka09_03.pdf 
 

• Upozorňujeme všetkých rodičov detí v materskej škole v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce, že v súvislosti s prevenciou proti šíreniu koronavírusu, môže 
dôjsť k prerušeniu prevádzky v Materskej škole, teda k úplnému zatvoreniu. Je 
potrebné, aby sa rodičia na túto situáciu pripravili a včas riešili starostlivosť o 
deti v čase zatvorenia Materskej školy. 
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• Vo všetkých budovách, kde sídlia obecné inštitúcie a subjekty v zriaďovateľskej 
pôsobnosti samosprávy, bude prebiehať zvýšená sanitácia. 

 

• Odporúčanie fyzickým a právnickým osobám podnikajúcim na území obce, aby 
sa vyhli organizovaniu podujatí s hromadnou účasťou ľudí a zároveň žiadame 
občanov, aby sa takýchto podujatí nezúčastňovali. 

 

• Zverejniť informácie, aby občania využívali inú ako osobnú formu vybavenia 
svojej požiadavky na Obecnom úrade v Podhorí, odporúčame uprednostniť 
telefonickú alebo elektronickú komunikáciu. 

 

• Zverejniť informácie, aby občania dodržiavali pravidlá prevencie, dbali na svoje 
okolie a vyhli sa návštevám miest s vysokou koncentráciou ľudí. Uvedené 
opatrenia sa budú upravovať podľa aktuálneho vývoja situácie. 

• V rámci materiálno-technického zabezpečenia opatrení pre obec, občanov 
obce a organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti zabezpečiť obstaranie a 
nákup ochranných pracovných pomôcok – hygienických prostriedkov na 
dezinfekciu osôb a priestorov, ochranných rúšok. 

• Zabezpečiť informovanie občanov priebežným zverejňovaním informácií 
prostredníctvom miestneho rozhlasu, WEB stránok obce a úradnej tabule. 

 
 
Tento príkaz nadobúda účinnosť od 10. marca 2020. 
 
 
 
 
 
 

    Anton Chobot 
     starosta obce 
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                                                                                          V Podhorí, dňa 12. 03. 2020 
                                                                      
 

PRÍKAZ STAROSTU OBCE 
číslo: 2/2020/COVID-19 

 
     Vzhľadom na súčasnú situáciu, potrebu aktualizovať opatrenia vo vzťahu 
k zabráneniu šírenia koronavírusu COVID-19 prijaté dňa 09. 03. 2020 a v súlade 
s prijatým uznesením Krízového štábu obce Podhorie konaného dňa 12. 03. 2020 
vydávam príkaz starostu číslo: 2/2020/COVID-19. 
 
     S okamžitou platnosťou až do odvolania sa prijímajú aktualizované preventívne 
opatrenia obce Podhorie v súvislosti so šírením nového koronavírusu „COVID-19“ s 
účinnosťou od 13. marca 2020: 
 

• Zrušenie všetkých hromadných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, ktoré 
organizuje obec a zároveň všetky hromadné podujatia, ktoré sú organizované v 
obecných priestoroch a budovách. 

• S okamžitou platnosťou sa rušia a zakazujú všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty 
žiakov a študentov do zahraničia na základných školách, ktorých zriaďovateľom je 
obec. 

• Obec vyzve všetky školy, školské zariadenia a zariadenia starostlivosti o detí vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti, aby apelovali na rodičov, ktorých deti sa vrátili z oblastí, 
kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14 dňovú izoláciu v domácom prostredí. 

• Zrušenie všetkých podujatí na miestnom osvetovom stredisku a objektoch v správe 
obce. 

• Upozorňujeme na dodržiavanie opatrení uvedených vo Verejných vyhláškach 

ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  číslo: 
SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 09. 03. 2020 a číslo: OLP/2405/84443 zo dňa 09. 03. 2020 – 
zverejnené na internetových adresách: 
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyh
laska09_03.pdf  

• http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_karantena_verejna_vyhlaska09_03.pdf 
• Prerušenie prevádzky Materskej školy PODHORIE v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce v termíne od 13. 03. 2020 /piatok/ do 27. 03. 2020 /piatok/ a následne do 
odvolania. 

• Vo všetkých budovách, kde sídlia obecné inštitúcie a subjekty v zriaďovateľskej 
pôsobnosti samosprávy, bude prebiehať zvýšená dezinfekcia. 

• Odporúčanie fyzickým a právnickým osobám podnikajúcim na území obce, aby sa vyhli 
organizovaniu podujatí s hromadnou účasťou ľudí a zároveň žiadame občanov, aby sa 
takýchto podujatí nezúčastňovali. 

• Uzatvorenie prevádzky pohostinstva na území obce Podhorie /Pohostinstvo Stodola/ 
prevádzkovateľmi na základe odporúčania krízového štábu obce. 

• Uzatvorenie športových areálov /areál ŠK Podhorie, vciacúčelové ihriská Podhorie 
a detského ihriska. 

• Uzatvorenie obecného úradu a úprava stránkových hodín. 
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• Zverejniť informácie, aby občania využívali inú ako osobnú formu vybavenia svojej 
požiadavky na Obecnom úrade v Podhorí, odporúčame uprednostniť písomnú, 
telefonickú alebo elektronickú komunikáciu. 

 

• Zodpovedá: obecný úrad                                                             Termín: okamžite 
 
 

• Zverejniť informácie, aby občania dodržiavali pravidlá prevencie, dbali na svoje okolie 
a vyhli sa návštevám miest s vysokou koncentráciou ľudí.  

 

• Zodpovedá: obecný úrad                                                             Termín: priebežne 
 

• V rámci materiálno-technického zabezpečenia opatrení pre obec, občanov obce 
a organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti zabezpečiť obstaranie a nákup 
ochranných pracovných pomôcok – hygienických prostriedkov na dezinfekciu 
osôb a priestorov, ochranných rúšok so zameraním na: 

 
- obstaranie, nákup a distribúciu potrebného počtu osobných ochranných 

pomôcok pre zamestnancov obce, organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti 
a rizikových skupín obyvateľstva /ochranné rúška, ochranné rukavice, 
papierové utierky, dezinfekčné utierky/, 

- obstaranie a nákup materiálu a zariadení na dezinfekciu priestorov – motorový 
a akumulátorový rozprašovač dezinfekcie, ručné dezinfekčné rozprašovače, 
dezinfekčné stojany, ochranné pracovné obleky,   

- obstaranie a nákup prostriedkov na dezinfekciu interiérov verejných budov 
/škôl, škôlok a objektov v správe obce/ a exteriérových priestorov /ihriská, 
autobusové zastávky, športový areál, areál Materskej školy a pod./   

 
Zodpovedá: obecný úrad                                                             Termín: priebežne 
Súčinnosť:   riaditeľka MŠ Podhorie  

 

• V súčinnosti s veliteľom DHZ-O Podhorie zabezpečiť v termínoch podľa potreby 
vyčlenenie síl a prostriedkov DHZ-O na dezinfekciu interiérov verejných budov 
v správe obce a exteriérových priestorov.  

 

• Zodpovedá: obecný úrad                                                             Termín: priebežne 

• Súčinnosť:   veliteľ DHZ-O Podhorie 
 
 

• Zabezpečiť informovanie občanov priebežným zverejňovaním opatrení a informácií 
prostredníctvom miestneho rozhlasu, WEB stránok obce a úradnej tabule podľa 
aktuálneho vývoja situácie. 

 
Zodpovedá: obecný úrad                                                         
Termín: priebežne 

 
    Tento príkaz nadobúda účinnosť od 13. marca 2020. 

 
 
   
 
 

    Anton Chobot 
     starosta obce 
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