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10. - ODPORÚČANIA   a   PRÍKAZ  Obecného štábu pre mimoriadne situácie 

obce Báčsky Petrovec. 

 

 



  Strana 1 z 3        17. marca  2020        ÚRADNÝ  VESTNÍK  OBCE BÁČSKY  PETROVEC        Číslo  3   

10. 

 Na základe Vyhlášky o zložení a spôsobe práce štábov pre  mimoriadne sutuácie 

(Úradný vestník RS,  č. 98/2010) a článku 19  Rokovacieho poriadku Obecného štábu  pre 

mimoriadne situácie Obce Báčky Petrovec sa dňa 17.03.2020 о  8.00 hodine uskutočnilo 

mimoriadne zasadnutie  číslo  9-1 Obecného štábu pre mimoriadne  situácie Obce Báčsky 

Petrovec  a  v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na území Republiky Srbsko 

v dôsledku  epidémie  koronavírusu  z dňa  15.03.2020 a  

 

vynesené boli  

 

O D P O R Ú Č A N I A  

 

 

1. Apeluje sa na občanov  Báčskopetrovskej obce, aby striktne  dodržiavali predpísané 

opatrenia a ak boli v oblastiach  intenzívnej  transmisie vírusu, aby  vykonali 

preventívne prehliadky  a aby sa  samo izolovali.  

2. Odporúčajú sa dodatočné opatrenia ochrany a preventívne hygienické opatrenia na 

miestach, kde sa ľudia najviac zoskupujú.  

3. Odporúča sa  všetkým prepravcom, ktorí vykonávajú verejnú prepravu, aby zvýšili 

hygienické opatrenia, čistenie a údržbu hygieny vo vozidlách verejnej prepravy 

v dôsledku  koronavírusu v zmysle každodennej dezinfekcie vnútra vozidiel, držadiel, 

sedadiel a všetkých povrchov, ktoré sú v kontakte s cestujúcimi.  

4. Odporúča sa  osobám, ktoré  vykonávajú taxislužbu, aby zvýšili hygienické opatrenia, 

keď ide o dezinfekciu vozidla  a aby čím menej boli v kontakte s cestujúcimi. 

5. Odporúča sa osobám, ktoré patria k rizikovým skupinám, aby sa vyhýbali verejnej 

prepravy. 

 

 

Tiež sa vydáva 

 

P   R   Í   K    A    Z  

 

 

1. Zriaďujú sa  call centrá v miestnych spoločenstvách, a to: Báčsky Petrovec – tel. 

021/780-032,  Kulpín – tel. 021/2286-016, Hložany . mob.  065/4788122 a Maglić – 

tel. 021/2285-188,  na ktoré budú  môcť zavolať ohrození občania ponad 65 rokov 

života a v obecnej správe v budove Zhromaždenia  obce Báčsky Petrovec so sídlom 

v Báčskom Petrovci, Ul. Kollárova č. 6,  zriaďuje sa  situačné  centrum, ktorého 

koordinátor je Dušan Rašeta a dostupné je tajomníkom  miestnych spoločenstiev. 

2. Angažuje sa Obecná organizácia  Červeného  kríža so svojimi volontérmi  a geronto 

domácimi, strediskom  pre sociálnu prácu a združeniami  občanov na  území obce, 

aby v súlade so svojimi  možnosťami  pomohli v zásobovaní ohrozených občanov.  

3. Zakazuje sa  prevádzka trhovísk v osadách do ďalšieho oznámenia.  

4. Zakazujú sa  všetky športové súťaže na území obce. 

5. Zakazuje sa usporadúvanie  kultúrnych manifestácií na území obce.  

6. Prikazuje sa  Oddeleniu pre spoločenské činnosti Obecnej správy  Obce Báčsky 

Petrovec, aby  vydalo rozhodnutie o prerušení práce všetkých  predškolských  

ustanovizní na území obce Báčsky Petrovec.  

7. Pohreby sa majú  konať iba  rodinnom kruhu.  

8. Prikazuje sa  skrátený pracovný čas  všetkých pohostinských objektov na území obce 

Báčsky Petrovec, a to do 08.00 do 20.00 hodiny, pričom  je v uzavretých 

miestnostiach dovolená prítomnosť najviac 50 osôb. 
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9. Prikazuje sa Oddeleniu  pre hospodárstvo Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec, aby 

vydalo rozhodnutie o realizácii príkazu pre skrátenie pracovného času všetkých 

pohostinských objektov na území obce Báčsky Petrovec so zvýšeným dozorom 

komunálnej inšpekcie nad všetkými objektmi uzavretého typu, ktoré prijímajú viacej 

ako 50 osôb, v súlade s uznesením  vlády Republiky Srbsko.  

10. Prikazuje sa náčelníčke Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec, aby umožnila prácu 

z domu zamestnancom, ktorí sú ťažko chronicky chorí a zamestnancom starším ako 

60 rokov. 

11. Tento príkaz sa  doručiť prostriedkom verejného informovania na území obce  kvôli 

zverejneniu a  informovaniu občanov.  

12. Realizáciu  tohto  príkazu bude kontrolovať obecná správa – inšpekčné služby.  

13. Tento príkaz nadobúda platnosť  dňom  uverejnenia v prostriedkoch verejného 

informovania a uverejní sa v i úradnom vestníku.  

 

 

REPUBLIKA SRBSKO 

AUTONÓMNA POKRAJINA VOJVODINA 

OBEC BÁČSKY  PETROVEC 

OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE 

 

 

Číslo: 016-01/2020-9-1 vs 

Dňa: 17.03.2020 

Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova č. 6 

021/780-378,  780-571 

 

                        V E L I T E Ľ 

                                         OBECNÉHO ŠTÁBU                         

                                                                                                PRE MIMORIADNE SITUÁCIE 

 

                        Srđan Simić, v.r. 
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