
  

Tlačová správa z výsledkov zasadnutia  

Krízového štábu  Mesta Nová Dubnica dňa 06.05.2020 

 

  

Dňa 06. mája 2020 o 9.30 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 (06.05.2020 o 10:00 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, 06.05.2020 o 11:35 hod. prijaté ďalšie opatrenia:  

 Naďalej zostávajú zatvorené: 

➢ prírodné a umelé kúpaliská, 

➢ telovýchovno-športové zariadenia  - športová hala, telocvične,  

➢ zariadenia starostlivosti o ľudské telo, 

➢ zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku,  

➢ fitness centrá,  

➢ prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napr. kasína, kiná a iné prevádzky 

voľnočasového charakteru, ako sú všetky verejne dostupné detské, workoutové, 

skateové a iné ihriská na celom území mesta, 

➢ rekondičné pobyty, 

➢ naďalej zostávajú zatvorené predškolské a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta , Centrum voľného času Dubinka a Základná umelecká škola, 

➢ Zariadenie pre seniorov pre návštevy klientov nevydáva sa strava pre stravníkov mimo 

Zariadenia pre seniorov, 

 

Uzatvorenie sa netýka vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, 

bazénov a spŕch, bez prítomnosti obecenstva (napr. beh, cyklistika, tenis, golf a iné 

športové aktivity), prevádzky kaderníctiev, holičstiev, kozmetiky, manikúry, pedikúry, 

solárií, masáží ( okrem mokrých procedúr- hydromasáže), vonkajších turistických atrakcií, 

knižníc.  

 S účinnosťou od 11.05.2020 bude pre obyvateľov mesta opäť otvorená Mestská knižnica 

pri dodržiavaní všetkých hygienických a dezinfekčných opatrení.  

Naďalej je:  

➢ zákaz organizovania a usporadúvania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, 

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

právnickými osobami s platnosťou ihneď 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 do odvolania, 

➢ zabezpečovaná 24 hodinová starostlivosť v nocľahárni pre ľudí bez domova a to 

minimálne do 11.05.2020, 

• zrušené schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov a obmedzené stránkové 

hodiny pre verejnosť na jeden deň v týždni, t.j. v stredu. Ostatné dni bude verejnosť 

vybavovaná telefonicky alebo emailom. (tel.: 042/4400236/237, bpmpo@slovanet.sk). 

 

S účinnosťou od 06.05.2020 od 06.00 hod. sa otvárajú: 

 

➢ všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby.  

Zároveň sa im nariaďuje pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavať 

hygienické oparenia uvedené v Opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3795/2020 zo dňa 05.05.2020. 

➢ s účinnosťou od 06.05.2020 umožniť vstup do predajní potravín a predajní drogérií pre 

osoby nad 65 rokov od pondelka do piatku v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod., 

➢ naďalej dodržiavať všetky predchádzajúce schválené hygienické a dezinfekčné 

opatrenia.  

 

   

Mestský úrad mesta Nová Dubnica 

• má s účinnosťou od 01.05.2020 upravené stránkové hodiny pre verejnosť 

s nasledovne: 

• v dopoludňajších hodinách pondelok až piatok od 08.00 hod. do 11:30 hod 

• v odpoludňajších hodinách od 12:30 hod do konca pracovnej doby určenej v jednotlivé 

dni,  

• naďalej trvajú všetky hygienické a dezinfekčné opatrenia.  

 

 Ostatné  

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

zníženia koncentrácie osôb v hromadných skupinách. 

 

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

dostupných informácií.  

 

 

                                                          Ing. Peter Marušinec 
                                                                Primátor mesta  


