
Krízový štáb Mesta Krompachy nariaďuje vykonať tieto ďalšie opatrenia: 

Dodržiavať Nariadenie Primátorky mesta Krompachy zo dňa 16.3.2020, a to: 

1. Od 16. 3. 2020 na obdobie 14 dní platí, že pri vstupe do všetkých prevádzok, ktoré 

poskytujú služby v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, je povinnosť 

merať telesnú teplotu a vstup s rúškom. 

2. Nariaďujem všetkým zamestnávateľom na území mesta pri vstupe do výrobnej 

prevádzky merať telesnú teplotu a vykonať dezinfekciu rúk. 

3. Prísny zákaz prehrabávať sa v kontajneroch. V prípade tejto činnosti príslušnej osobe 

bude udelená maximálna pokuta a vykázanie z miesta. 

4. Prísny zákaz zhromažďovania sa na verejných priestranstvách vo väčšom množstve. 

Maximálne 5 osôb, platí aj pre deti hrajúce sa na verejných priestranstvách. 

5. Prísny zákaz zahadzovať ohorky z cigariet na verejných priestranstvách, taktiež 

z okien a balkónov obytných domov. 

6. Od 16. 3. 2020 prevádzkam s dlhšou prevádzkovou dobou upraviť čas maximálne do 

21.00 hod. 

7. Na nákupy a vybavenie na pošte maximálne môže ísť jedna osoba. Vybavenie 

ošetrenia člena rodiny u lekára v doprovode maximálne jednej osoby, alebo 

telefonicky. 

8. Vedúcich oddelení MsÚ, matriku a podateľňu je možné kontaktovať na e-mailových 

adresách uvedených na stránke www.krompachy.sk 

9.  Všetky správne konania sú prerušené z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie  

 a ochrany zdravia. 

10.  Z dôvodu ochrany verejného zdravia sú dočasne uzatvorené priestory terénnej 

sociálnej    

 práce a sociálnej práce na Starej Maši. 

11. Stránkové hodiny na matrike MsÚ v Krompachoch sú v pondelok – piatok od  

   08.00 hod. do 11.00 hod. Matrika vybavuje len úkony spojené s úmrtím osôb    

   a narodením dieťaťa. Ostatné úkony sa nevybavujú. 

12. Dôrazne žiadame majiteľov psov na území mesta, aby exkrementy po svojich 

miláčikoch pozbierali z verejných priestranstiev. 

 

Nariadenia zo zasadnutia Krízového štábu zo dňa 23.3.2020: 

Povinné nosenie rúška, resp. respirátorov a podobných pomôcok na území celého mesta 

Krompachy,  t. j. aj na verejnosti do odvolania. 

V obchodných prevádzkach merať pri vstupoch telesnú teplotu zákazníkom a zabezpečiť im 

pri vstupe do predajne dezinfekciu rúk, prípadne použitie hygienických rukavíc. 

Zákazníci pri vstupe do predajne sú povinní dezinfikovať si ruky,  prípadne použijú 

hygienické rukavice. Dezinfekciu rúk zabezpečia prevádzkovatelia obchodných prevádzok. 

Do obchodných prevádzok, ktoré majú povolenú prevádzku Ústredným krízovým štábom, 

môžu vstupovať na nákup spolu maximálne dvaja zákazníci (Nie celé skupiny – rodiny 

s deťmi). 

Zmena v bode č. 4 Nariadenia Primátorky zo dňa 16.3.2020. T. j. prísny zákaz 

zhromažďovania sa na verejných priestranstvách, maximálne môžu byť 3 osoby spolu. 

Zároveň Mesto zabezpečuje 2 x v týždni – pondelok a piatok dezinfekciu stojísk kontajnerov. 

Prostredníctvom spoločnosti Ekover, s.r.o. zabezpečujeme: 

http://www.krompachy.sk/


1. Dezinfekciu chodníkov a verejných priestranstiev. 

2. Dezinfekciu kontajnerov na komunálny a separovaný odpad. 

3. Dezinfekciu prístreškov autobusových zastávok.  

 

Všetky Nariadenia Krízového štábu mesta Krompachy zo dňa 9.3.2020 ostávajú 

v platnosti. 

 

Mesto Krompachy od 23.3.2020 zabezpečuje v prípade záujmu osamelých občanov  

nad 65 rokov, občanov s chronickým ochorením srdca, pľúc, ZŤP a občanov v karanténe, 

ktorí si to nemôžu zabezpečiť ani s pomocou príbuzných a známych donáškovú službu 

hygienicky balených potravín, liekov a nevyhnutných hygienických potrieb, dvakrát v týždni 

a to v utorok a piatok. Požiadavku môžu občania hlásiť v pracovných dňoch v čase od 8.00h – 

11.00h na telefónnom čísle: 0918963514. 

 


