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OBEC LOZORNO
Obecný úrad, Hlavná 1, 90055 LOZORNO

Zn. spis Č. 359/2020, Zázn. Č. STA 756/2020

Starosta obce Lozorno v súlade s ustanovením ~6 ods. 2 z.č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvatel‘stva v znení neskorších predpisov ako miestne a vecne príslušný orgán civilnej ochrany z
dóvodu zamedzenia šírenia vírusovej nákazy COVID 19 a na základe uznesenia vlády SR číslo
111 2020 z 11. marca 2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie a na základe ustanovenia ~4 ods. 3. písm.
c), h), i) a n) zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

nariaďuj e
nasledujúce protibiologické opatrenia týkajúce sa ambulantného a podomového predaja na území obce
Lozorno takto:
1. Na území obce Lozorno sa až do odvolania ruší ambulantný a trhový spůsob predaja
s výnimkou predaja hotových jedál a rýchleho občerstvenia bez jeho konzumácie na mieste.
2. Zakazuje sa zaujímať verejné priestranstvá pre
spósobu predaja.

účely ambulantného predaja a trhového

3. Určené alebo obvykle používané trhové miesta sa dočasne rušia bez náhrady.
4. Prevádzkovatel‘om ambulantného predaja rýchleho občerstvenia a hotových jedál sa zakazuje
vytvárať a prevádzkovat‘ miesta umožňuj úce konzumáciu nimi predávaného tovaru na
verejných priestranstvách. Prevádzkovatelia sú povinní zaviesť a vykonať vhodné
organizačné opatrenia, ktoré takejto konzumácii zamedzia. Čakajúci spotrebitelia
sú
povinní pri čakaní dodržiavať od seba dostatočný odstup.
5. Prevádzkovatelia ambulantného predaja občerstvenia a hotových jedál a ich zodpovední
zástupcovia (živnostenskí vedúci)
prevádzkovatel‘a sú povinní o týchto opatreniach
zrozumitel‘nou formou informovať spotrebitel‘ov a bezodkladne ich vykonat‘ a prispósobiť
im organizáciu predaja a prevádzky. Za dodržiavanie týchto opatrení v prevádzke
zodpovedajú prevádzkovatelia.
6. Porušenie povinností a obmedzení stanovených týmto nariadením sa trestá podl‘a zákona ako
priestupok alebo ako trestný čin.
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7. Tieto opatrenia platia od 18.03.2020 od 6,00 hod. do zrušenia mimoriadnej situácie z dóvodu
šírenia ochorenia COVID 19.
V Lozorne, dňa 18. 3. 2020

6~)
‘2
Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce Lozorno

Rozdel‘ovník doručí Sa:
.
Obecná polícia
.
Rýchle občerstvenie Zvončínska ul.
.
Do spisu (TU)
.
Zverejnísa na úradnej tabuli a webe obce Lozorno a hlásením v miestnom rozhlase.
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