
Starosta obce Koškovce 
  
  

V Koškovciach, dňa 22.05.2020 

sp. zn.:  ............................. 

 

P O Z V Á N K A  
  

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

zvolávam 

plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Koškovce 
ktoré sa uskutoční dňa 26.05.2020 o 17,00 hod. v sále kultúrneho domu s týmto 

n a v r h o v a n ým  programom: 

 

Program Predkladá Prizvaní 

1.  

Otvorenie 

a) Schválenie programu rokovania  

b) Určenie zapisovateľa  starosta obce 

 

2.  

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného  

kontrolóra obce od posledného zasadnutia  

 Správy o ukončených kontrolách - predloženie 

Hlavný 

kontrolór 

obce 

 

3.  

Návrh VZN č. 2/2020 o  výške príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 

a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni starosta obce 

 

4.  

Návrh VZN č. 3/2020 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko 

v obci Koškovce 

- Zmluva o dielo – pohrebné služby Schlimbach starosta obce 

 

5.  Koncepcie a programy obce – informácia a stav starosta obce   

6.  Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva   

7.  

Rôzne   

a./ námety občanov doručené obci 

b./ písomné pripomienky občanov doručené obci starosta obce 

 

8.  Záver starosta obce  

 

 

Zároveň upozorňujem na dodržiavanie všetkých nariadených protiepidemiologických 

nariadení v zmysle vydaných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR. 

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného 

zdravia Číslo: OLP/4085/2020 zo dňa 19.05.2020: 

 

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým 

osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia 

športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb. 

Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej 

samosprávy. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní zasadnutí a schôdzí štátnych orgánov a 

orgánov územnej samosprávy: 



 pri zasadnutiach a schôdzach za prítomnosti verejnosti zabezpečiť v týchto priestoroch 

dodržiavanie všetkých ostatných povinností – protiepidemických opatrení, vyplývajúcich 

pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,  

 zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho 

respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná 

zostať v domácej izolácii,  

 zaistiť meranie telesnej teploty určeným osobám pri vstupe do objektov štátnych orgánov a 

orgánov územnej samosprávy,  

 zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na 

alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob 

dezinfekcie rúk,  

 zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov 

a orgánov územnej samosprávy,  

 zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosol (napr. sušiče rúk) a nahradiť ich 

papierovými utierkami,  

 zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:  

 ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky 

kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,  

 pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, najmenej 20 sekúnd, následne ruky 

utierať do jednorazových papierových obrúskov,  

 zákaz podávania rúk;  

 v prípade podávania stravy dodržiavať všetky hygienické a protiepidemické opatrenia. V 

praxi to znamená, že personál musí mať osobné ochranné pracovné prostriedky. Výdaj 

stravy je potrebné zabezpečiť tak, aby sa v jedálni nachádzal obmedzený počet osôb a aby 

za stolom sedela jedna osoba; stoly rozmiestniť minimálne 2 m od seba. Príbor pre osobu 

zabaliť do papierovej vreckovky, aby nedošlo ku kontaminácii ďalších príborov,  

 pri potrebe osobného kontaktu dodržiavať vzdialenosť od osoby minimálne 2 m,  

 zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,  

 zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových 

plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný 

stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym 

účinkom.  

 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňa 20. mája 2020. 

 

 

 
 Ing. Vladimír Babič  

 ..................................................... 

 starosta obce 

 

 

 


