
  

Tlačová správa z výsledkov zasadnutia Krízového štábu  Mesta Nová Dubnica a z rokovania 

s riaditeľmi základných a materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Nová Dubnica dňa 16. 3. 2020 

 

  

Dňa 16. marca 2020 o 8.00 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 (16. 3. 2020 o 11:25 h)  neevidujeme potvrdený 

prípad tohto ochorenia, napriek tomu Mesto podniká preventívne opatrenia.  

Na základe vyhlásenia núdzového stavu Vládou Slovenskej republiky, Opatrením Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a rozhodnutím Krízové štábu mesta Nová 

Dubnica boli dnes, 16.3.2020 o 11:30 prijaté ďalšie opatrenia:  

  

Kultúra, šport, verejné podujatia  

 

• 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 27.03.2020,  

• 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 27.03.2020, 

• zatvoriť objekt športovej haly a krytej plavárne s platnosťou ihneď na dobu minimálne 

do 27.03.2020,  

• zatvoriť Mestskú knižnicu s platnosťou od 13.03.2020 na dobu minimálne do 

27.03.2020,  

• zatvoriť wellness centrá, bary, pohostinstvá, diskotéky, fitnes centrá, detské kútiky 

s platnosťou od 13.03.2020 na dobu minimálne do 27.03.2020, 

• zatvoriť všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby po 

dobu 14 dní s platnosťou od 16.03.2020 okrem: predajni potravín, mäsa, chleba a 

pečiva, ovocia a zeleniny, predajni potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá 

a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely, lekární, predajní a výdajní 

zdravotníckych pomôcok, predajní drogérie,  čerpacích staníc pohonných hmôt a palív, 

predajní novín a tlačovín,  predajní s krmivom pre zvieratá |a veterinárnych ambulancii, 

prevádzok telekomunikačných operátorov, prevádzok verejného stravovania a stánkov 

s rýchlym občerstvením, prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb, 

prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb, 



• zákaz prítomnosti verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a s stánkov 

s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku 

stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom 

alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky) s platnosťou od 16.03.2020 

po dobu minimálne 14 dní, 

• zatvoriť všetky verejne dostupné detské, workoutové a iné ihriská na celom území 

mesta s platnosťou od 16.03.2020 na dobu minimálne do 27.03.2020,  

 

Školstvo  

 

• zatvoriť predškolské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  s platnosťou od 

16.03. 2020 na dobu minimálne do 27.03.2020, 

• zatvoriť školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s platnosťou od  

16.03.2020 minimálne do 27.03.2020, 

• zatvoriť Centrum voľného času Dubinka a Základnú umeleckú školu s platnosťou od 

16.03.2020 na dobu minimálne do 27.03.2020, 

• prijať odporúčanie primátora mesta pre riaditeľov súkromných a cirkevných školských 

zariadení na území mesta zvážiť postup a uzatvorenie svojich zariadení, 

• rušia sa všetky prenájmy telocviční v školských zariadeniach minimálne do 27.03.2020.  

 

Sociálne zariadenia  

 

• zatvoriť  Zariadenie pre seniorov  na Trenčianskej ulici  pre návštevy klientov 

zariadenia s platnosťou ihneď na dobu minimálne do 27.03.2020, 

• nevydávať stravu pre stravníkov mimo Zariadenia pre seniorov s platnosťou od 

13.03.2020 na dobu minimálne do 27.03.2020. 

   

Mestský úrad mesta Nová Dubnica 

 

• zatvoriť mestský úrad pre verejnosť s platnosťou od 16.03.2020 na dobu minimálne 

do 20.03.2020 s výnimkou stredy 18.03.2020 kedy bude mestský úrad pre verejnosť 

otvorený od 13:00 hod do 17:00 hod. v obmedzenom režime,  

• počas otvorenia mestského úradu pre verejnosť vydávať jednorazové perá, ktoré si 

klient či občan zo sebou zoberie po opustení úradu,  

• umožniť počas otvorenia mestského úradu, vstup do úradu občanom, ktorí budú 

mať rúšku, šál či šatku, alebo iným spôsob prekryté nosné a ústne dutiny, 

• odporúčať verejnosti platenie poplatkov za komunálny odpad a iných platieb 

elektronickou formou, 

• odložiť podujatia organizované Mestom (napr. oceňovanie pedagógov) na neskoršie 

termíny, o ktorých bude verejnosť včas informovaná,  

• priebežne informovať verejnosť o ďalších opatreniach. 



 

 

 

 Ďalšie mestské organizácie:  

 

• Bytový podnik, m.p.o. -  zabezpečiť zrušenie schôdzi vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov s platnosťou ihneď  na dobu minimálne do 27.03.2020, 

• Bytový podnik, m.p.o. - obmedziť 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)   

 

Ostatné  

 

• pozastavuje sa 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  


