Obec Chrastince
Č.p.: CH – 85-12/2020
Dátum: 27.03.2020

Počet listov: 3
Výtlačok: 1

ZÁZNAM
zo zasadnutie Krízového štábu obce (KŠO) CHRASTINCE
zo dňa 27.03.2020 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
Ing. Mária Chalupková – zamestnanec OcÚ, člen KŠO
Zuzana Lacková – zamestnanec OcÚ, tajomník KŠO
Ospravedlnení:
Edita Mócová – poslanec OZ, člen KŠO

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia a oboznámenie s programom
Schválenie programu
Kontrola plnenia úloh a opatrení z minulých zasadnutí „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 a opatrení Ústredného KŠ SR zo dňa 24.03.2020 (sumár opatrení tvorí prílohu
záznamu zo zasadnutia KŠO)
5. Opatrenie ÚVZ SR č.: OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020 a OLP/2596/2020 zo dňa
16.03.2020, s účinnosťou od 16.03.2020 od 06:00 hod.
6. Rôzne a Diskusia
Informácie k aktuálnemu stavu pandémie spôsobenej „COVID 19“
Návrhy opatrení a úloh počas „mimoriadnej situácie“
7. Záver
K bodu č. 1: Tretie 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 tretieho zasadnutia
KŠO bol jednomyseľne schválený prítomnými členmi, takže sa pokračovalo podľa tohto
programu. Prítomní členovia KŠO podľa prezenčnej listiny – ospravedlnená Edita Mócová
z dôvodu PN, 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. V súvislosti so
zabezpečovaním úloh k vyhláseniu stavu „Mimoriadnej situácie“ na základe Uznesenia vlády
SR č. 111 zo dňa 11.03.2020, konštatoval, že boli splnené všetky úlohy a opatrenia uložené na
predchádzajúcich krízových štáboch, resp., že sa plnia priebežne.
K bodu č. 4: Predseda KŠO 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" a opatrení
Ústredného KŠ SR zo dňa 24.03.2020
Ukladá:
Naďalej vykonávať úlohy a opatrenia prijaté na predchádzajúcich KŠO, na zamedzenie
šírenia „COVID 19“v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia
verejného zdravia II. stupňa na území SR, preto Krízový štáb obce Chrastince vydáva ďalšie
nasledovné opatrenia:
a) Na web sídle obce, naďalej zverejňovať informácie týkajúce sa „Korona vírusu COVID
19“, priebežne ju aktualizovať a dopĺňať o nové dôležité aktuálne informácie.
Z: Tajomník KŠO
T: priebežne
b) Pre seniorov nad 65 rokov sa podieľať na zabezpečovaní a distribúcii ochranných rúšok so
stručnými pokynmi a odporúčaniami ochrany pred vírusovým ochorením.
Z: Tajomník KŠO, TSP
T: priebežne
c) Zabezpečovať naďalej na základe požiadaviek stravu, základné potraviny, hygienické
potreby pre seniorov, osoby samostatne žijúce v domácnosti, osoby ZŤP a pod.
Z: Tajomník KŠO, pracovník TSP
T: priebežne
d) Skontrolovať stav pripravenosti a vybavenosti Dobrovoľného hasičského zboru obce
(DHZO), s cieľom posúdiť pripravenosť prostriedkov, techniky, ale aj členov pri
zabezpečovaní úloh a opatrení na ochranu obyvateľov obce.
Z: predseda DHZ, (podpredseda) veliteľ DHZ
T: ihneď
e) V súvislosti s nakladaním s komunálnym odpadom (KO) žiada vlastníkov, správcov a
majiteľov nádob určených na zber odpadu aby prijali dostupné opatrenia na zamedzenie
neoprávneného nakladania s odpadmi. V nadväznosti na usmernenie ÚVZ SR odporúča
likvidovať použité rúška a vreckovky z domácností ako bežný komunálny odpad v zmysle
platnej legislatívy a upovedomuje verejnosť, aby tento odpad nevhadzovala do nádob
určených na separáciu odpadu (papier)
Z: obyvatelia obce
T: priebežne
f) Odporúča všetkým vlastníkom fungujúcich prevádzok v pôsobnosti obce Chrastince
(potraviny, výdajne stravy, a pod.) v nedeľu nevykonávať obchodnú činnosť z dôvodu
oddychu personálu a vykonania sanitárnych potrieb. Odporúčací charakter opatrenia platí do
doby prijatia konkrétneho opatrenia Hlavným hygienikom Slovenskej republiky.
g) e) Na základe výzvy Úradu vlády SR odporúča dôchodcom, aby verejnú dopravu
využívali iba v nevyhnutných prípadoch a v minimálnej miere. Zároveň odporúča dôchodcom
vychádzať z miesta bydliska len v nevyhnutných prípadoch.

h) Odporúča všetkým občanom, ktorí sa pohybujú v obci mimo miesta svojho bydliska od
24.3.2020 nosiť ochranné hygienické pomôcky (rúška). Odporúčací charakter opatrenia platí
do doby prijatia konkrétneho opatrenia Hlavným hygienikom Slovenskej republiky.
i) Odporúča všetkým občanom aby pri nákupoch a využívaní služieb dodržiavali minimálne
dvojmetrové odstupy.
j) Vykonávať kontrolu telesnej teploty všetkých zamestnancov v pôsobnosti obce Chrastince
pri nástupe do zamestnania.
Z: vedúci zamestnanci
T: ihneď, do odvolania
k) Od utorka 24.3.2020 sa predlžuje zákaz usporadúvať v pôsobnosti obce všetky kultúrne,
spoločenské a športové podujatia, vrátane tréningových procesov športových oddielov. Zákaz
sa vzťahuje aj na využívanie športovísk a hracích prvkov až do odvolania.
l) Ďalšie stretnutie KŠO – bude na OcÚ u starostu obce podľa situácie, predpoklad
03.04.2020. V prípade potreby operatívne stretnutie po vyrozumení členov ak si okolnosti
vyžiadajú ďalšie neodkladné opatrenia.
Z: vedenie obce, predseda KŠO
T: najneskôr do 03.04.2020
m)Všetkým členom KŠO Chrastince byť v pohotovosti nepretržite až do odvolania.
Z: všetci členovia KŠO
T: priebežne, do odvolania

Na záver rokovania predseda poďakoval členom krízového štábu za ich účasť a prejavenú
aktivitu počas zasadnutia krízového štábu.

Zapísala: Zuzana Lacková
tajomník krízového štábu

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

