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Na stole bahniatka a veľké dobroty, 
príde i láska, vykroč jej oproti!    

Nepokaz nikomu tieto dni sviatočné, 
veď patria každému sú predsa veľkonočné. 
Nech je poslom viery náš veľkonočný vinš, 

nech je i pre Vás Veľká Noc 
zdrojom vrúcnej kresťanskej radosti.

Monika Puzderová 
Starostka MČ

ZMENY OPATRENÍ OD 15.3.2021
Pripomíname, že od 15. marca sa povinnosť nosiť respirá-

tor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) 
rozširuje na všetky interiéry (okrem vlastnej domácnosti).

V exteriéroch je naďalej možné mať prekryté horné dýcha-
cie cesty nielen respirátorom, ale aj rúškom, šálom alebo šat-
kou.

VÝNIMKU Z NOSENIA RÚŠOK A RESPIRÁTOROV V INTE-
RIÉRI AJ V EXTERIÉR MAJÚ IBA:
 Deti do 6 rokov veku (pre deti od 3 do 6 rokov však platí 

dôrazné odporúčanie, aby mali v interiéri, exteriéri mimo in-
travilánu obce a prostriedkoch hromadnej dopravy prekryté 
horné dýchacie cesty).

 Osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) 
obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej 
domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov.

 Osoby so závažnými poruchami autistického spektra.
 Osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým 

postihnutím.
 Osoby pri výkone športu.
 Fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu 

fotografovania.
 Osoby nevesty a ženícha pri sobáši.
 Výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinku-

júci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu.
 Tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania.
 Zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku 

sám.

Výnimka z nosenia respirátora v interiéri – avšak s povin-
nosťou mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šá-
lom alebo šatkou – sa týka:
 Detí do ukončenia prvého stupňa základných škôl.
 Osôb vo väzbe alebo vo výkone trestu v zariadeniach Zboru 

väzenskej a justičnej stráže, pokiaľ sú umiestnené v objek-
toch Zboru väzenskej a justičnej stráže.

 Zamestnancov pri výkone rizikovej práce zaradenej do tre-
tej alebo štvrtej kategórie, pri ktorej sú vystavení záťaži tep-
lom alebo fyzickej záťaži.

 Zamestnancov, ktorým pracovná zdravotná služba potvrdí, 
že ich pracovné podmienky alebo spôsob práce neumož-
ňujú nosenie respirátora.

Respirátor musí spĺňať minimálne všetky technické pod-
mienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifiká-
ciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1.
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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie 
umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Sčítanie po 
desiatich rokoch prináša komplexný pohľad na to, ako sa 
Slovenská republika a jej obyvatelia za desať rokov zmenili. 
Veľký význam má aj pri podpore rozhodovania, čo môže po-
sunúť Slovensko vpred. 

Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spo-
ločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických  
a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich 
bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, 
domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom 
rozsahu získať z iných zdrojov. Výsledky zo sčítania pre-
zentujú demografickú, sociálnu, národnostnú, náboženskú 
štruktúru obyvateľstva na danom území, rovnako poskytujú 
informácie o štruktúre bytov a domov. Môžu teda význam-
ne ovplyvňovať a formovať rozhodnutia autorít regionálnej  
a lokálnej úrovne. Údaje slúžia ako podklad pre územné plá-
novanie obcí, ako aj pri riešení systému dopravy, budovania 

záchytných parkovísk, parkovacích miest, nakoľko sa vďaka 
týmto údajom zistí dochádzka do škôl a zamestnania. Ziste-
nie reálneho počtu dochádzajúcich a odchádzajúcich obyva-
teľov za prácou alebo do školy pomôže pri prijímaní opatrení, 
ktoré môžu prispieť k zlepšeniu dopravnej situácie na území 
obce alebo v jej okolí. 

Geografické rozmiestnenie obyvateľstva a jeho charakter 
predstavujú dôležité informácie pre budovanie siete rôznych 
služieb: vozidlá integrovanej záchrannej služby, obchody, le-
kárne, nemocnice, školy, úrady a podobne. 

Od počtu trvalo bývajúceho obyvateľstva na území 
obce závisí aj výška podielových daní pre obec. Údaje 
o obvyklom pobyte môžu zreálniť a zaktualizovať mno-
hé požiadavky obcí na zlepšenie kvality života obyvate-
ľov. Od vekovej štruktúry obyvateľstva na území obce závisí 
plánovanie počtu miest v materských školách, v základných 
školách, plánovanie služieb pre seniorov. Obciam môžu slú-
žiť výsledky sčítania ako podklad pri čerpaní eurofondov, na-
príklad na opravu ciest, kanalizáciu, pod.

Kontaktná osoba pre sčítanie obyvateľov na Miest-
nom úrade MČ Šebastovce: Valéria Pahulyová, 055/676 
8007, e-mail: valeria.pahulyova@sebastovce.sk. Upo-
zorňujeme, že sčítanie obyvateľov sa realizuje tak, že 
obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby 
vyplnením elektronického formulára.

POZOR NA FALOŠNÝCH ASISTENTOV! 
Žiaden sčítací asistent ani sčítací komisár obyvateľa v do-

mácnosti nenavštevuje. Asistované sčítanie pomocou sčíta-
cích asistentov bude prebiehať v termíne od 1. apríla do 31. 
októbra 2021 a obyvateľov o tom budeme informovať na web 
stránke mestskej časti.

Sčítanie je POVINNÉ. Za neposkytnutie údajov hro-
zia sankcie. V prípade nesčítania sa, to znamená, ak ne-
poskytnete údaje alebo nezabezpečíte svoje sčítanie, 
alebo sčítanie osôb za ktoré ste zodpovední, dopúšťate 
sa správneho deliktu, za ktorý štát môže uložiť pokutu 
vo výške 25 až 250 €. 

V súvislosti so zmenou uvedených opatrení miestny úrad 
v zmysle uznesenia vlády SR č. 77 2021 Vám oznamujeme, 
že od 8. februára 2021 Miestny úrad naďalej funguje v špe-
ciálnom režime. Úradné úkony, ktoré nemôžu byť vykonané 
zaslaním zásielky, alebo prostriedkami diaľkovej  elektronickej 
komunikácie si dohodnete na t. č.: 055/676 8007. 

AGENDA: podateľňa, evidencia psov a rybárske lístky, 
evidencia obyvateľstva, osvedčovanie podpisov a listín 
iba na miestnom úrade (overovanie na požiadanie mimo 
úradu je pozastavené z dôvodu pandemickej situácie) vy-
bavite: pondelok – piatok: 8.00 hod. – 12.00 hod.

V zmysle Vyhlášky ÚVZ SR je potrebné sa preukázať po-
tvrdením o negatívnom výsledku AG testu, alebo potvrdením 
o negatívnom výsledku RT – PCR testu nie starším ako 7 dní.

V prípade, že ste prekonali ochorenie covid predložte 
lekárske potvrdenie, alebo sms správu nie staršie ako  
90 dní. Bez predloženia dokladu Vás pracovník úradu ne-
vybaví.

Ďakujeme za pochopenie.  

DÁVAME DO POZORNOSTÍ...
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v mestskej časti Košice - Šebastovce 
na rok 2021

TERMÍN STANOVISKO

19. 02. 2021  -  26. 02. 2021 BAZALKOVÁ

19. 03. 2021  -  26. 03. 2021 PODBEĽOVÁ

30. 04. 2021  -  07. 05. 2021 ROZMARÍNOVÁ

28. 05. 2021  -  04. 06. 2021 BAZALKOVÁ

25. 06. 2021  -  02. 07. 2021 PODBEĽOVÁ

23. 07. 2021  -  30. 07. 2021 ROZMARÍNOVÁ 

20. 08. 2021  -  27. 08 2021 BAZALKOVÁ

17. 09. 2021  -  24. 09. 2021 ROZMARÍNOVÁ

15. 10. 2021  -  22. 10. 2021 BAZALKOVÁ

12. 11. 2021  -  19. 11. 2021 PODBEĽOVÁ

VYSVETLIVKY STANOVÍŠŤ:  
Bazalková: križovatka ulíc Rozmarínová a Bazalková  
Rozmarínová: pri bytovke
Podbeľová: pri budove Miestneho úradu

CELOROČNÉ UPRATOVANIE VEĽKOKAPACITNÝMI KONTAJNERMI
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NÁVRATY DO DEDOVIZNE
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