MESTO PÚCHOV
Mestský úrad
Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

POKYN Č. 4 K MINIMALIZOVANIU ŠÍRENIA COVID-19
V MESTE PÚCHOV
V súvislosti s výskytom koronavírusu na území Slovenskej republiky, Úrad
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej
správy na úseku verejného zdravotníctva podľa zákona o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území
SR vládou SR (zo dňa 11.03.2020) vydal dňa 15.3.2020 opatrenie č.
OLP/2595/2020, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 na obdobie 14 dní
uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce
služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení, teda okrem :
1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní
potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní
potravín na osobitné lekárske účely,
2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
3. predajní drogérie,
4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
5. predajní novín a tlačovín,
6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
7. prevádzok telekomunikačných operátorov,
8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
10. prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.
S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní zakazuje
prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a 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).
Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú z
postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní.
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Od 16.03.2020 platia ďalšie opatrenia, ktoré Ministerstvo dopravy a výstavby
SR prijalo v nadväznosti na Uznesenie vlády SR č 113/2020.
Z tohto dôvodu budú nasledujúcich 14 dní uzavreté aj prevádzky pracovísk emisnej
kontroly, pracovísk kontrol originality, pracovísk montáže plynových zariadení,
technických služieb, autoškôl, prevádzkovateľov školiacich stredísk základnej
kvalifikácie a pravidelného výcviku niektorých vodičov.
V zozname povolených prevádzok a služieb nefigurujú taxislužby, ktoré majú byť
od platnosti tohto opatrenia, teda od 16.03.2020 od 6:00 hod, pozastavené.
Primátorka mesta zároveň informuje občanov o nasledovných skutočnostiach:
 V zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 113 z 15. marca 2020 k
Informácii o riešení situácie šíriaceho sa koronavírusu na Slovensku, sme
podnikli patričné kroky na zabezpečenie neobmedzeného prístupu osobám
patriacim k marginalizovaným komunitám k pitnej vode na nevyhnutnú dobu.
 Mestská polícia bude venovať pozornosť dodržiavaniu rozhodnutia Úradu
verejného zdravotníctva SR, resp. iných zodpovedných orgánov štátu.
V prípade zistenia, že zákazy a nariadenia (napr. zákaz organizovať
a usporadúvať hromadné podujatia) sú porušované, mestská polícia vyzve
zodpovednú osobu, aby okamžite upustila od protiprávneho konania.
Informácia o porušení zákazu či nariadenia bude zaslaná orgánom
kompetentným vyvodiť zodpovednosť.
 Púchovské informačné centrum, vrátane predajného miesta parkovacích
kariet, bude s účinnosťou od 16.03.2020 do odvolania ZATVORENÉ.
 Nástup do prostriedkov mestskej hromadnej dopravy je nariadený výhradne
s ochrannými prostriedkami na tvár. Do autobusov nebude možné vstúpiť bez
rúška, šatky, šálu alebo inej vhodnej alternatívy.
 Prevádzkovateľ mestskej autobusovej dopravy je povinný pravidelne udržiavať
čistotu v celom svojom vozovom parku a každodenne zabezpečovať
dezinfekciu interiéru autobusov aj nad rámec požadovaných opatrení z Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
 Prevádzka mestskej autobusovej dopravy v Púchove bude až do odvolania
pokračovať v prázdninovom režime, pričom prevádzkovateľ MAD je oprávnený
v nadväznosti na aktuálnu situáciu zmeniť cestovný poriadok, prípadne
obmedziť niektoré autobusové spoje. O uvedených zmenách je povinný
informovať Mesto Púchov.
 Mestský úrad je od pondelka 16.03.2020 až do piatku 20.03.2020 pre
verejnosť uzavretý. Zamestnanci mestského úradu budú služby občanom
poskytovať naďalej prostredníctvom e-mailov aj telefonického kontaktu.
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 Vystavenie duplikátov rodných, sobášnych a úmrtných listov, vydanie prvého
výpisu rodného listu alebo prvého výpisu úmrtného listu je možné kontaktovať
matriku poštou alebo online cez portál slovensko.sk.
 Ústne pojednávania stavebného úradu spojené s miestnym zisťovaním,
ktoré boli žiadateľom oznámené na najbližšie týždne, sú odročené do
odvolania mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR. O nových termínoch
obhliadok a pojednávaní budú účastníci konaní, dotknuté orgány a
organizácie informovaní individuálne.
 Rozhodnutia na miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady pre fyzické osoby budú pre tento rok distribuované
najskôr v mesiaci MÁJ 2020.
 Všetky športové, kultúrne a spoločenské podujatia ostávajú zrušené do
odvolania.

Ustanovenia Pokynu č. 1 zo dňa 09.03.2020 , Pokynu č. 2 zo dňa 10. 03. 2020
a aktualizovaného Pokynu č. 3 zo dňa 12.03.2020, v častiach nedotknutých
týmto pokynom, zostávajú v platnosti.

Mesto Púchov vopred ďakuje obyvateľom za rešpektovanie týchto preventívnych
opatrení. Na ďalšie závery ústredného krízového štábu a nariadenia iných štátnych
orgánov bude adekvátne reagovať.
Za veľmi dôležité však považujeme správať sa adekvátne k aktuálnej situácii a
nepodliehať panike. Vedenie mesta je v nepretržitom kontakte s odborníkmi, štátnymi
a verejnými inštitúciami. O ďalšom vývoji v Púchove budeme aktívne informovať
prostredníctvom svojej webovej stránky.

V Púchove, dňa 16.03.2020

JUDr. Katarína Heneková
Primátorka mesta
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