Obec Chrastince
Č.p.: CH – 85-10/2020
Dátum: 13.03.2020

Počet listov: 3
Výtlačok: 1

ZÁZNAM
zo zasadnutie Krízového štábu obce (KŠO) CHRASTINCE
zo dňa 13.03.2020 o 17.00 hodine

PRÍTOMNÍ:
Ing. Jozef Varga – starosta obce, predseda KŠO
Bc. Kristian Ferianc – zástupca starostu, podpredseda KŠO
Zuzana Husárová Ballová – poslanec OZ, člen KŠO
Ján Bajo – poslanec OZ, člen KŠO
Jozef Budai - poslanec OZ, veliteľ DHZO, člen KŠO
Edita Mócová – poslanec OZ, člen KŠO
Ing. Mária Chalupková – zamestnanec OcÚ, člen KŠO
Zuzana Lacková – zamestnanec OcÚ, tajomník KŠO
Ospravedlnení:

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia a oboznámenie s programom
Schválenie programu
Kontrola plnenia úloh a opatrení z minulého zasadnutia „KŠO“
Návrh a realizácia opatrení vyplývajúcich z Uznesenia vlády SR č. 111 zo dňa 11.03.2020,
k návrhu na vyhlásenie „Mimoriadnej situácie“ v súvislosti s ohrozením verejného zdravia
II. Stupňa z dôvodu ochorenia „COVID 19“ spôsobeným korona vírusom SARS-CO-V2
na území SR
5. Rôzne a Diskusia
Informácie k aktuálnemu stavu pandémie spôsobenej „COVID 19“
Návrhy opatrení a úloh počas „mimoriadnej situácie“
6. Záver

K bodu č. 1: Druhé zasadnutie „Krízového štábu obce (KŠO) Chrastince“ v roku 2020, otvoril a
viedol predseda krízového štábu - starosta obce Chrastince Ing. Jozef Varga. Privítal prítomných
a oboznámil ich s programom.
K bodu č. 2: Predseda KŠO dal hlasovať o programe rokovania. Program prvého zasadnutia
KŠO bol jednomyseľne schválený, takže sa pokračovalo podľa tohto programu. Prítomní boli
všetci členovia KŠO, tzn., že zasadnutie bolo uznášania schopné.
Hlasovanie:

za hlasovali 5 - prítomní členovia

proti 0

zdržal sa 0

K bodu č. 3: Predseda KŠO oboznámil prítomných členov krízového štábu s aktuálnou situáciou
a informáciami o stave šírenia korona vírusu – „COVID 19“ v SR i vo svete. Taktiež informoval
o vyhlásení stavu „Mimoriadnej situácie“ na základe Uznesenia vlády SR č. 111 zo dňa
11.03.2020. Následne pristúpil ku kontrole plnenia úloh a opatrení KŠO zo dňa 10.03.2020.
Návrh úloh a opatrení na zamedzenie šírenia „COVID 19“ uložené KŠO zo dňa 10.03.2020:
1. Krízový štáb (KŠO) s okamžitou platnosťou, ruší všetky plánované aj neplánované akcie
s možnosťou zhromažďovania obyvateľstva, taktiež akcie škôl, školských zariadení, ako
aj „Centra detí a mládeže v obci Chrastince“, kde by mohlo dôjsť k nekontrolovateľnému
šíreniu „COVID 19“.Taktiež zakazuje zhromažďovanie a akcie v kultúrnom dome až do
odvolania.
Splnené
2. Zverejnenie informácií pre obyvateľov vo všetkých vývesných tabuliach, web stránke,
informovanie formou SMS a emailov, rozhlasu a pod. Taktiež upozorniť podnikateľské
subjekty v obci obvyklým spôsobom.
Splnené, resp.: zverejnené - plní sa priebežne
3. Obmedzenie prevádzky obecného úradu - do odvolania zrušiť stránkové hodiny,
vybavovať sa budú občania a klienti s neodkladnými požiadavkami v čase od 8.00 hodiny
do 11.00 hodiny každý pracovný deň. Úrad bude plniť naďalej úlohy podľa zákona,
odpovedať na emailovú komunikáciu, prijímať podania elektronicky. Stránkové hodiny
rušíme do odvolania.
Splnené, zavedené opatrenia sa priebežne plnia
4. Vykonávať priebežne dezinfekciu priestorov,
v priestoroch so zvýšeným výskytom osôb.
Splnené, resp.: plní sa priebežne

zariadení,

príslušenstva

a pod.,

5. Ďalšie stretnutie KŠO - 27.03.2020 o 17.00 hodine u starostu obce. V prípade potreby
operatívne po vyrozumení členov ak si okolnosti vyžiadajú ďalšie opatrenia.
Splnené
6. Ukladá členom KŠO Chrastince byť v pohotovosti nepretržite do odvolania.
Zabezpečené spojenie. Reakcie členov sú okamžité
K bodu č. 4: Predseda KŠO pred tým než pristúpil k návrhu ďalších prijatých opatrení,
opakovane upozornil všetkých k zodpovednému prístupu, k dodržiavaniu zavedených pravidiel
a opatrení tak v teritóriu obce ako aj na území SR. Vyzval k ústretovosti, vzájomnej pomoci a
úcty medzi občanmi a hlavne pomoci starším občanom a skupinám, ktorí sa s danou situáciou
sami nedokážu vysporiadať. Záverom zdôraznil, že všetky tieto činnosti a úkony, v boji s
„COVID 19“, vykonávať s obozretnosťou a za prísneho dodržiavania pokynov a opatrení počas
tejto „mimoriadnej situácie“.

V súvislosti s ďalšími skutočnosťami a na základe uznesenia vlády Slovenskej Republiky č.
111 zo dňa 11. marca 2020 kedy bola dňa l2.marca v čase (P) 06:00 hod. na celom území
Slovenskej republiky vyhlásená „mimoriadna situácia"
Uznesenie č. 111 - príloha č. l k zápisnici
KŠO Chrastince berie na vedomie súhrn opatrení prijatých po zasadnutí Ústredného
krízového štábu 12.maĺca. 2020
Súhrn - príloha č. 2 k zápisnici.
Ukladám:
Návrhy úloh a prijatých opatrení na zamedzenie šírenia „COVID 19“v súvislosti s vyhlásením
mimoriadnej situácie:
a) Zverejniť na web sídle obce, SMS, mailom: oznam „o vyhlásení mimoriadnej situácie“,
všeobecné informácie hlavného hygienika zo dňa 12.03.2020, príznaky ochorenia COVID-19
Z: Tajomník KŠO
T: ihneď
b) Uzavrieť všetky verejne prístupné športové ihriská, prevádzky živností s priamym
spojením s klientom, reštauračné zariadenia v skrátenom prevádzkovom čase od l1.00 do
15.00 hodiny
Z: Tajomník KŠO
T: ihneď
c) Upozorniť dôrazne, že rodič je zodpovedný za svoje dieťa, zabezpečí, aby sa deti netúlali
po obci, nenavštevovali sa a prechádzky len v rámci rodiny, domáce vzdelávanie podľa
pokynov zo školy. Uvedené opatrenia sa vzťahujú aj na deti z Centra a mládeže v obci
Chrastince – zodpovední vedúci zamestnanci a službu konajúci vychovávateľ.
Z: všetci vedúci zamestnanci, rodičia, pracovník TSP
T: priebežne
d) Zamestnancom obce zdržiavať sa podľa možností doma, obmedziť cestovanie a riadiť sa
pokynmi nadriadeného
Z: starosta obce
T: ihneď
e) Ďalšie stretnutie KŠO - 20.03.2020 o 17.00 hodine u starostu obce. V prípade potreby
operatívne po vyrozumení členov ak si okolnosti vyžiadajú ďalšie opatrenia.
Z: vedenie obce, predseda KŠO
T: najneskôr do 30.03.2020
f) Členom KŠO Chrastince byť v pohotovosti nepretržite do odvolania.
Z: všetci členovia KŠO
T: priebežne, do odvolania

Zapísala: Zuzana Lacková
tajomník krízového štábu

...........................................................................
Ing. Jozef Varga
predseda krízového štábu obce Chrastince

