MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starosta
Trojičné námestie 11,821 06 Bratislava

PRÍKAZ
Starostu mestskej časti
číslo 1/2020
na vykonanie záchranných prác (ZP) počas vyhlásenej mimoriadnej situácie
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území
Slovenskej republiky od 12.03.2020 od 6.00 hod. mimoriadnu situáciu
Vzhľadom na doterajší priebeh a vývoj situácie v súlade so zákonom NR SR č. 42/1994
Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi
normami vydanými na ich základe

vydávam príkaz na vykonanie záchranných prác
takto:

A

Zriaďujem
1. Hlavné miesto riadenia ZP : sekretariát starostu mestskej časti
Spojenie s hlavným miestom riadenia ZP: Tel.: 02/402 092 02
Mobilný tel.: 0918 421 918

Termín : 06.04.2020

Zodpovedá : prednostka miestneho úradu

B

Určujem
1. Zodpovedného za riadenie ZP na hlavnom mieste riadenia : starosta mestskej časti
2. Jeho zástupcom je : prednostka miestneho úradu

C

Prikazujem
1. Zabezpečiť aspoň po 1 ks ochranného rúška a ich distribúciu do domácností v mestskej
časti:

Termín : 09.04.2020

Zodpovedá : prednostka miestneho úradu
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2. Zabezpečiť vykonávanie monitoringu vydávania všetkých uznesení vlády SR, opatrení
Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, usmernení hlavného
hygienika SR, verejných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR a ďalších
nariadení štátu.
Termín splnenia úlohy : do odvolania

Zodpovedá : prednostka MiÚ a vedúci odd. OaVS

3. Zabezpečiť vykonanie dezinfekcie priestorov a pracovísk miestneho úradu.

Termín splnenia úlohy : 17.04.2020

Zodpovedá : poradca starostu mestskej časti

4. Zabezpečiť vykonávanie dezinfekcie verejných priestorov mestskej časti v týždenných
intervaloch.

Termín splnenia úlohy : do odvolania

Zodpovedá : náčelník DHZ Podunajské Biskupice

5. Informácie predkladať telefonicky na sekretariát starostu mestskej časti :
a) Informácie o začatí vykonávania ZP, stave a priebehu záchranných prác k 6.00 hod
do 8.00 hod a k 18.00 hod od 19.00 hod

ihneď
b) Mimoriadne hlásenia o zmenách vo vývoji mimoriadnej situácie (telefonicky)
c) Okolnosti, ktoré narušujú priebeh záchranných prác, požiadavky (telefonicky)
d) Zmenu miesta riadenia a mena funkcionára zodpovedného za vykonanie
záchranných prác (telefonicky, písomne)

D

Záverečné ustanovenia
1. Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa :06.04.2020

/

?
V Bratislave dňa 06.04.2020

odtlačok pečiatky
Mgr. Zoltán/Pék

starosta mestskej časti

a

