
  

Tlačová správa z výsledkov zasadnutia  

Krízového štábu  Mesta Nová Dubnica dňa 03.06.2020 

 

  

Dňa 03. júna 2020 o 10:45 hod. bol primátorom mesta Nová Dubnica, Ing. Petrom 

Marušincom zvolaný Krízový štáb mesta Nová Dubnica (ďalej len KŠ) v súvislosti so zavedením 

opatrení na ochranu obyvateľstva a subjektov nachádzajúcich sa na území mesta Nová 

Dubnica pred šírením ochorenia COVID-19, ktorého výskyt  sa potvrdil na území Slovenskej 

republiky.  V Novej Dubnici do tejto chvíle (03.06.2020 o 11:55 h)  nevidujeme prípad tohto 

ochorenia. 

Na základe vyhlásenia núdzového stavu Vládou Slovenskej republiky, Opatreniami 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a rozhodnutím Krízové štábu mesta Nová 

Dubnica boli dnes, 03.06.2020 o 14:35 hod. prijaté ďalšie opatrenia:  

 Naďalej zostávajú zatvorené: 

➢ telovýchovno-športové zariadenia  - športová hala, telocvične, krytá plaváreň, 

➢ zariadenia pre deti a mládež,  

➢ Centrum voľného času Dubinka (mimo skupiny „Slnečnice“) a Základná umelecká 

škola, 

➢ Zariadenie pre seniorov – naďalej sa nevydáva strava pre stravníkov mimo Zariadenia 

pre seniorov. Po odsúhlasení Úradom verejného zdravotníctva, pobočka Považská 

Bystrica bude možné vydávať stravu pre stravníkov mimo Zariadenia pre seniorov po 

15.06.2020 za podmienky dodržiavania hygienických a protiepidemiologických 

opatrení.  

 

Naďalej je:  

➢ zákaz organizovania a usporadúvania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, 

spoločenskej či inej povahy fyzickými osobami, fyzickými osobami- podnikateľmi, 

právnickými osobami nad 100 osôb na dobu minimálne do odvolania,   

➢ zákaz stretávania sa  členov občianskych združení, neziskových organizácií a iných 

organizácií v Kultúrnej besede a v Kultúrnom dome Kolačín a v ostatných mestských 

budovách minimálne do 30.06.2020, 

➢ zákaz usporiadania osláv a povahou podobných stretnutí v Kultúrnej besede 

a v Kultúrnom dome Kolačín minimálne do 30.06.2020, mimo sobášnych obradov. 

 

➢ s účinnosťou od 03.06.2020 od 06.00 hod. sa mení pre maloobchodné prevádzky 

a všetky prevádzky poskytujúce služby  počet zákazníkov v prevádzke v jednom 

okamihu z 15 m2 na 10 m2 z predajnej plochy určenej pre zákazníkov, podmienka sa 

nevzťahuje na deti. Zároveň  musia dodržiavať všetky pokyny obsiahnuté v Opatrení  

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. 

OLP/4592/2020 zo dňa 02.06.2020. 



➢ s účinnosťou od 03.06.2020 je zrušená povinnosť umožniť vstup do predajní potravín 

a predajní drogérií pre osoby nad 65 rokov, 

➢ naďalej dodržiavať všetky predchádzajúce schválené hygienické a dezinfekčné 

opatrenia, 

➢ s účinnosťou od 03.06.2020 od 0:00 hod. do odvolania nosenie rúšok, šálov, šatiek na 

prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pri pobyte v exteriéri, ak ich vzájomná 

vzdialenosť je minimálne 2 metrov (výnimky z povinnosti nosenia rúšok sú zverejnené 

v opatrení č. OLP/4591/2020 zo dňa 02.06.2020).  

 

   

Mestský úrad mesta Nová Dubnica 

➢ má s účinnosťou do 30.06.2020 upravené stránkové hodiny pre verejnosť nasledovne 

Pondelok, Utorok, Štvrtok od 7:30 hod do 11:30 hod a od 12:15 hod do 15:30, 

Streda od 7:30 hod do 11:30 hod a od 12:15 hod do 17:00, 

Piatok od 7:30 hod do 11:30 hod a od 12:15 hod do 14:00, 

➢ naďalej trvajú všetky hygienické a dezinfekčné opatrenia 

➢ do klientskeho centra môžu vstúpiť maximálne 3 ľudia, vo vestibule úradu pred 

klientskym centrom povoliť vstup maximálne 3 občanom, 

➢ prideľovanie ochranných pracovných pomôcok sa vykonáva raz za 2 týždne vo forme 

jednorazových rúšok 

➢ S účinnosťou od 01.06.2020 sa upravujú stránkové hodiny zberného dvora tak, ako 

boli pred vypuknutím pandémie, 

➢ S účinnosťou od 01.06.2020 sa sprístupňujú aj mestské toalety pri dodržiavaní 

všetkých hygienických a dezinfekčných opatrení.  

 

 Ostatné  

➢ naďalej zostáva v pozastavení vydávanie súhlasov s hudobnou produkciou za účelom 

zníženia koncentrácie osôb v hromadných skupinách, 

➢ s účinnosťou od 08.06.2020 bude mať Bytový podnik, m.p.o. stránkové dni tak, ako 

boli pred vypuknutím pandémie. Zároveň sa povoľuje vykonávať schôdze, ktoré sa 

uskutočňujú na základe zákona za podmienky dodržiavania všetkých pokynov 

obsiahnutých v Opatrení  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri 

ohrození verejného zdravia č. OLP/4592/2020 zo dňa 02.06.2020. 

 

Ďalšie zasadnutie Krízového štábu mesta Nová Dubnica bude zvolané podľa potreby a ďalších 

dostupných informácií.  

 

 

                                                          Ing. Peter Marušinec 
                                                                Primátor mesta  


