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Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomníci družstevných bytov, 

členovia družstva, 

na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie a opatrenia ÚVZ SR 

Bytové družstvo Bratislava III  prehodnotilo doterajšie opatrenia a prijalo 

nasledovné zmeny na pracovisku: 

1 ) S účinnosťou od 26.5.2020 bude umožnený vstup do  budovy  pre klientov 

za účelom osobného vybavovania požiadaviek.  

2) Vchodová brána bude zatvorená. Klient sa musí ohlásiť (zvončeky pred 

vstupom do budovy – podľa jednotlivých kancelárií, resp. zamestnancov). 

Koordinovanie vstupu do budovy pre klientov budú zabezpečovať zamestnanci 

družstva tak, aby sa v kancelárii vybavoval len 1 klient – zamestnanec si pri 

vchode vyzdvihne klienta. 

3) Vstup do budovy bude povolený iba za podmienok:  použitie ochranného 

rúška (alebo iné prekrytie horných dýchacích ciest -  šál, šatka, ochranný štít), 

dezinfekcie rúk (pri vstupe do priestorov  budovy bude povinnosťou klientov 

aplikovať dezinfekciu na ruky) alebo  použitie jednorazových  ochranných 

rukavíc, použitie vlastného pera.  

4) Zamestnanci sú povinní na pracovisku  naďalej nosiť rúška  a vykonávať 

dezinfekciu rúk a povrchov (pracovný stôl, klávesnica, myš, telefóny...). 

5) S účinnosťou od 1.6.2020 sa povoľuje v nevyhnutných prípadoch konanie 

schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri dodržaní všetkých opatrení 

zabraňujúcich šíreniu COVID-19 za týchto podmienok: 

- vykonať dezinfekciu rokovacích priestorov (dotykových plôch – kľučky, stoly, 

stoličky  podlahy), 

-  pri vstupe do rokovacích priestorov zabezpečiť dezinfekciu rúk, 

- vstup a pobyt v rokovacích priestorov len s rúškom, 

- zabezpečiť dodržiavanie rozostupov  2 m medzi osobami, 

- zabezpečiť vetranie priestorov. 

Naďalej platí možnosť rozhodovať o otázkach správy domu prostredníctvom 

písomného hlasovania, ktoré na požiadanie vyhlasuje bytové družstvo (aj 

v tomto prípade platí prísne dodržiavanie hygienických opatrení). 

V Bratislave, 19.5.2020 

 

 

 

         Štefan Vaško, v. r. 

         predseda družstva 


