Obec Chrastince
Č.p.: CH – 85-11/2020
Dátum: 20.03.2020

Počet listov: 3
Výtlačok: 1

ZÁZNAM
zo zasadnutie Krízového štábu obce (KŠO) CHRASTINCE
zo dňa 20.03.2020 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. 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 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. 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"
Ukladá:
Naďalej vykonávať úlohy a opatrenia prijaté na predchádzajúcich KŠO, na zamedzenie
šírenia „COVID 19“v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie
Ďalšie opatrenia
a) Na web sídle obce, zriadiť sekciu pre informácie týkajúce sa „Korona vírusu COVID 19“,
priebežne ju aktualizovať a dopĺňať o nové dôležité aktuálne informácie.
Z: Tajomník KŠO
T: priebežne
b) Zabezpečiť v spolupráci s vlastníkmi prevádzok v pôsobnosti obce režim vstupu
zákazníkov, len s rúškom prípadne alternatívnym druhom ochrany tváre.
Z: Tajomník KŠO, TSP
T: 20.03.2020, priebežne
c) Zistenie potreby zabezpečenia stravy vrátane zabezpečenia základných potravín,
ochranných pomôcok pre seniorov, osoby samostatne žijúce v domácnosti, osoby ZŤP a pod.
Z: Tajomník KŠO, pracovník TSP
T: ihneď
d) Zabezpečiť priestor na OcÚ pre potreby umiestnenia obyvateľstva v krízovej situácii.
Z: Tajomník KŠO, pracovník TSP, starosta obce
T: ihneď
e) Uviesť do stavu pripravenosti Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO), s cieľom
zabezpečovať úlohy na ochranu obyvateľov obce.
Z: predseda DHZ, (podpredseda) veliteľ DHZ
T: ihneď
f) K bodu č. 5: KŠO berie na vedomie opatrenie ÚVZ SR č.: OLP/2595/2020 zo dňa
15.03.2020 a OLP/2596/2020 zo dňa 16.03.2020.
Z: vedúci zamestnanci, zamestnanci
T: priebežne 14 dní
g) Zabezpečovať podľa možnosti priebežne vizuálne obhliadky budov a objektov
v pôsobnosti obce Chrastince a prijímať opatrenia na prevenciu kriminality.
Z: Tajomník KŠO, pracovník TSP, starosta obce
T: ihneď

h) 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.
Z: vedenie obce, predseda KŠO
T: najneskôr do 30.03.2020
i) Členom KŠO Chrastince byť v pohotovosti nepretržite až do odvolania.
Z: všetci členovia KŠO
T: priebežne, do odvolania

Zapísala: Zuzana Lacková
tajomník krízového štábu

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

