
Z Á P I S N I C A 

z hlasovania Krízového štábu obce Pečovská Nová Ves (ďalej len „KŠO“), 

konaného dňa 18.11.2020, ktoré prebehlo spôsobom per-rollam. 

Návrh uznesenia, ktoré bolo predmetom hlasovania: 

„Krízový štáb obce Pečovská Nová Ves s odvolaním sa na Usmernenie SFZ 

k  vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa 

nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a 

hromadných podujatí č. 12/2020 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 

29.10.2020 v spojení s vyhláškou  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k 

povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 11/2020 uverejnenej vo Vestníku 

vlády SR dňa 29.10.2020 a v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 718/2020 z 

11.11.2020, vydané dňa 12.11.2020, účinné od 15.11.2020 povoľuje tréningový 

proces futbalovému klubu TJ SLOVAN Pečovská Nová Ves a CVČ pri ZŠsMŠ 

Pečovská Nová Ves v exteriéri, na multifunkčnom ihrisku v lokalite Roveň, na 

multifunkčnom ihrisku v areáli ZŠsMŠ na ul. Školskej a na trávnatom futbalovom 

ihrisku na ul. Kostolnej za dodržania prísnych protiepidemiologických 

podmienok v rozsahu vyššie uvedeného usmernenia SFZ 

(https://www.futbalsfz.sk/usmernenie-sfz-k-vyhlaske-uradu-verejneho-

zdravotnictva-ucinne-od-15-novembra-2020) dňom 19.11.2020.“ 

Predseda KŠO určil lehotu na hlasovanie dňa 18.11.2020 od 12.00 do 14.00 h.. 

Počet všetkých členov KŠO:  7 

Počet členov KŠO zúčastnených na hlasovaní:  100 % 

Počet členov KŠO hlasujúcich ZA návrh:  7 

Počet členov KŠO hlasujúcich PROTI návrhu:   0  

Počet členov KŠO, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI:  0  

 

Návrh uznesenia bol prijatý. 

Uznesenie KŠO zo dňa 18.11.2020: 

„Krízový štáb obce Pečovská Nová Ves s odvolaním sa na Usmernenie SFZ 

k  vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa 

nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a 

hromadných podujatí č. 12/2020 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 

29.10.2020 v spojení s vyhláškou  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k 

povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 11/2020 uverejnenej vo Vestníku 

vlády SR dňa 29.10.2020 a v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 718/2020 z 



11.11.2020, vydané dňa 12.11.2020, účinné od 15.11.2020 povoľuje tréningový 

proces futbalovému klubu TJ SLOVAN Pečovská Nová Ves a CVČ pri ZŠsMŠ 

Pečovská Nová Ves v exteriéri, na multifunkčnom ihrisku v lokalite Roveň, na 

multifunkčnom ihrisku v areáli ZŠsMŠ na ul. Školskej a na trávnatom futbalovom 

ihrisku na ul. Kostolnej za dodržania prísnych protiepidemiologických 

podmienok v rozsahu vyššie uvedeného usmernenia SFZ 

(https://www.futbalsfz.sk/usmernenie-sfz-k-vyhlaske-uradu-verejneho-

zdravotnictva-ucinne-od-15-novembra-2020) dňom 19.11.2020.“ 

 V Pečovskej Novej Vsi, 18.11.2020 

 

                            

 

 

                                                                                     PhDr. Jaroslav Dujava 

                                                                                             starosta obce 

 


