Verejné prerokovanie
Konceptu Územného plánu zóny
Jarovce Sever
v zmysle § 21 ods. (3) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

Podľa § 4 ods. 1 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 131/2021
V.v. zo dňa 22.3.2021 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007
Z.z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a
právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia
športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy.
Podľa § 4 ods. 2 písm. d) Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č.
131/2021 V.v. zo dňa 22.3.2021 sa zákaz podľa § 4 ods. 1 nevzťahuje na
nasledovné typy hromadných podujatí: zasadnutia, schôdze a iné
podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona.
Na základe uvedeného je možné verejné prerokovanie konceptu, ktoré
sa zvoláva na základe § 21 ods. (3) zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
uskutočniť.
Súčasne Vás upozorňujeme, že pre výkon predmetného hromadného
podujatia je potrebné dodržať opatrenia stanovené v § 4 ods. 5
predmetnej Vyhlášky.
Zároveň uznesenie vlády SR č. 1/2021 dalo výnimku zo zákazu
vychádzania osobám na „cestu na hromadné podujatie, ktorého
prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR“
(rozumej povolil napr. vo vyhláške).

Opatrenia pre výkon hromadného podujatia
Verejné prerokovanie Konceptu ÚPN zóny Jarovce Sever
konané v zmysle § 21 ods. (3) stavebného zákona
Opatrenia pre výkon hromadného podujatia sú podľa § 4 ods. 5
Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 131/2021 zo dňa
22.03.2021 nasledovné:
a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len
s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom
bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam
o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného
ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače
na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo
zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť iba
s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom
bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť
vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
1.
ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného
ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho
ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
2.
pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne
ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
3.
zákaz podávania rúk,
zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,
zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných
priestorov, najmä dotykových plôch a všetkých kontaktných
predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

OZNAM
• Vstup do priestorov
je možný iba s
dýchacími cestami
bez výdychového
šatkou.

hromadného podujatia
prekrytými hornými
rúškom, respirátorom
ventilu, šálom alebo

• V prípade vzniku akútneho respiračného
ochorenia je osoba povinná zostať
v domácej izolácii.
• Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho
respiračného
ochorenia,
je
potrebné
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho
lekára a opustiť hromadné podujatie.
• Pravidelne si umývať ruky mydlom a
teplou vodou, následne ruky utierať do
jednorazových papierových obrúskov.
• Zákaz podávania rúk.

Prosíme o dodržiavanie
• Pri vstupe použiť dezinfekciu rúk.
• Vstup je možný iba s prekrytými hornými
dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez
výdychového ventilu, šálom alebo šatkou.
• Prekrytie horných dýchacích ciest počas celej
doby.
• Dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami.
• Do priestorov bude umožnený vstup iba osobe s
telesnou teplotou najviac 37 °C
• Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho
respiračného ochorenia, je potrebné opustiť
verejné prerokovanie a telefonicky kontaktovať
svojho ošetrujúceho lekára.
• Pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou
vodou, následne ruky utierať do jednorazových
papierových obrúskov.
• Zákaz podávania rúk a ohľaduplnosť navzájom.

