Obec Chrastince
Č.p.: CH – 85-9/2020
Dátum: 10.03.2020

Počet listov: 3
Výtlačok: 1

ZÁZNAM
zo zasadnutie Krízového štábu obce (KŠO) CHRASTINCE
zo dňa 10.03.2020 o 19.00 hodine

PRÍTOMNÍ:
Ing. Jozef Varga – starosta obce, predseda KŠO
Bc. Kristian Ferianc – zástupca starostu, podpredseda KŠO
– zastupuje aj Centrum detí a mládeže v obci Chrastince
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.
5.

Otvorenie zasadnutia a oboznámenie s programom
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa
Voľba - návrhovej komisie
Informácia k stavu šírenia korona vírusu – „COVID 19“ zo zasadnutia „Ústredného
krízového štábu“ zo dňa 06.03.2020 a stým súvisiacej epidémie
6. Rôzne a Diskusia
Informácie k vírusu „COVID 19“ – spôsoby šírenia, spôsoby prevencie
a opatrenia k zamedzeniu resp., zabráneniu šírenia tohto vírusu
Opatrenia k čo najefektívnejšiemu zamedzeniu šírenia COVID 19
Návrhy opatrení v prípade vyhlásenia „mimoriadneho stavu“ resp.
„núdzového stavu“
Pomoc starším občanom a skupinám, ktorý sú najviac ohrození
z hľadiska nákazy vírusom COVID 19
7. Návrh opatrení a úloh vyplývajúcich zo stavu v súvislosti so šírením „COVID 19“ na
riešenie krízového stavu
8. Záver

K bodu č. 1: Prvé 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.
K bodu č. 3: Predseda KŠO informoval prítomných, že sa bude hlasovať o zložení pracovných
komisií v rámci KŠO a tajomníkovi KŠO, ktoré budú pracovať v tomto zložení aj na ostatných
zasadnutiach KŠO, prípadne sa vytvoria aj iné ďalšie komisie, alebo doplnia ďalší členovia
komisií ako si to bude vyžadovať vzniknutá situácia.
Predseda za zapisovateľku navrhol pani Zuzanu Lackovú – tajomník KŠO.
Hlasovanie:

za hlasovali 5 - prítomní členovia

proti 0

zdržal sa 0

K bodu č. 4: Predseda KŠO navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Jozef Budai, za členov
volebnej komisie p. Zuzana Husárová Ballová a p. Jána Baja.
Predseda KŠO nakoľko neboli žiadne pozmeňujúce návrhy, dal hlasovať za schválenie
navrhnutej komisie vo vyššie uvedenom zložení.
Hlasovanie:

za hlasovali 5 - prítomní členovia

proti 0

zdržal sa 0

K bodu č. 5: Predseda KŠO oboznámil prítomných členov krízového štábu so situáciou a
informáciou o stave šírenia korona vírusu – „COVID 19“ v SR i vo svete. Následne informoval
o výstupoch zo zasadnutia „Ústredného krízového štábu“ zo dňa 06.03.2020 a z neho
vyplývajúcich úloh a opatrení, ktoré treba prijať na zamedzenie krízovej situácie v podmienkach
obce Chrastince.
K bodu č. 6: Predseda KŠO v bode „Rôzne a Diskusia“ zhrnul stav v SR a vo svete v súvislosti
s „COVID 19“ a vyzval prítomných, k diskusii za účelom navrhnutia, čo najefektívnejších
opatrení v boji s touto epidémiou.
-

Informácie k vírusu „COVID 19“ – spôsoby šírenia, spôsoby prevencie
a opatrenia k zamedzeniu resp., zabráneniu šírenia tohto vírusu
Opatrenia k čo najefektívnejšiemu zamedzeniu šírenia COVID 19
Návrhy opatrení v prípade vyhlásenia „mimoriadneho stavu“ resp.
„núdzového stavu“
Pomoc starším občanom a skupinám, ktorý sú najviac ohrození
z hľadiska nákazy vírusom COVID 19

K bodu č. 7: Predseda KŠO pred tým než pristúpil k návrhu 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, 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“, treba
vykonávať s obozretnosťou a za prísneho dodržiavania pokynov a opatrení počas tohto
mimoriadneho stavu.

Návrhy úloh a prijatých opatrení na zamedzenie šírenia „COVID 19“:
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.
Z: všetci vedúci zamestnanci
T: priebežne
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.
Z: vedenie obce, OZ
T: 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.
Z: vedenie obce, zamestnanci obce
T: priebežne
4. Vykonávať priebežne dezinfekciu priestorov,
v priestoroch so zvýšeným výskytom osôb.
Z: všetci vedúci zamestnanci

zariadení,

príslušenstva

a pod.,

T: priebežne

5. V centre pre deti a mládež na území obce Chrastince – sprísniť a obmedziť návštevy. Dbať
o to aby sa deti nepohybovali po obci bez dozoru a nekontrolovateľne. Vyhnúť sa
hromadnému stretávaniu detí. Dbať o zvýšenú hygienu. Vykonávať priebežne dezinfekciu
priestorov, zariadení, príslušenstva a pod., v priestoroch so zvýšeným výskytom osôb.
Z: všetci vedúci zamestnanci
T: priebežne
6. Ďalšie stretnutie KŠO - 13.03.2020 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
7. Ukladá členom KŠO Chrastince byť v pohotovosti nepretržite do odvolania.
Z: všetci členovia KŠO
T: priebežne, do odvolania

Zapísala: Zuzana Lacková
tajomník krízového štáb

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

