Zápisnica zo zasadnutia krízového štábu obce Oľdza
zo dňa 15.10.2020
Prítomní:

Ildikó Gyurcsiová
Jarmila Komáčková
Ladislav Csölle
Alžbeta Johancsíková
Csaba Klúcsik
Kristián Csivre

Program: Prijatie opatrení kvôli novým opatreniam ÚVZ SR v súvislosti s COVID 19 platným
od 15.10.2020
Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka krízového štábu Ildikó Gyurcsiová. Predsedníčka
krízového štábu informovala štáb o opatreniach, ktoré boli zavedené na území obce počas
prvej vlne pandémie na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19.
Na základe Vyhlásenia núdzovej situácie dňa 01.10.2020 Vládou SR sa krízový štáb Obce
Oľdza rozhodol prijať doplňujúce obmedzujúce opatrenia a zákazy, ktoré by mali zamedziť
šíreniu nového koronavírusu na území obce Oľdza. Prítomní členovia štábu boli oboznámení
s opatreniami a zákazmi a tiež spôsobmi uplatňovania preventívnych opatrení MV SR, MZ
SR a vlády SR a skonštatovalo, že na území obce je potrebné dodržiavať zákazy a opatrenia
na šírenie nového koronavírusu a prijal ďalšie opatrenia:
-

obecný úrad bude vybavovať stránky v sprísnenom režime, to znamená, že počas
trvania núdzového stavu do priestorov obecného úradu bude možné vstúpiť stránkam
po jednom a to podľa riadnych stránkových hodín;

-

Zberný dvor obce bude pracovať v obmedzenom režime, to znamená, že do areálu
zberného dvora môžu naraz vstúpiť najviac dvaja občania;

-

zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva bude počas trvania núdzového stavu
verejnosť vylúčená. O priebehu zasadnutí bude verejnosť informovaná obvyklou
formou, t.j. vyvesením zápisnice na webovú stránku obce a to najneskôr do 10 dní po
zasadnutí;

-

naďalej ostáva platnosti, že sú zrušené všetky kultúrno-spoločenské udalosti;

-

pokračovanie s pravidelnou dezinfekciou verejných priestranstiev;

-

pripraviť ďalšiu distribúciu ochranných rúšok pre seniorov obce;

-

naďalej budú týždenne zasielané správy na Okresný úrad, oddelenie krízového
riadenia;

Krízový štáb dôrazne žiada všetkých občanov mesta, aby sa dôsledne riadili pokynmi
Úradu verejného zdravotníctva SR.

Informácie a prijaté opatrenia sú priebežne aktualizované a zverejnené na web stránke
obce v bannery „koronavírus“ https://www.oldza.sk/oznamenia/koronavirus kde sú aj
prehľadne uvedené dôležité telefónne čísla a webové stránky.
Návrh na ďalšie riešenie mimoriadnej situácie:
Predsedníčka krízovej komisie spolu o všetkými členmi budú veľmi dôkladne monitorovať
vzniknutú situáciu a v prípade akýchkoľvek zmien navrhnú zasadanie štábu a prijatie
nových, ďalších opatrení a zákazov na zabránenie šírenia nového koronavírusu a
vzniknutiu prípadnej pandémie na území obce Oľdza, apelovať na občanov, aby strpeli
a dodržiavali tieto nariadenia vo vlastnom záujme.
Predsedníčka krízovej komisie poďakovala členom krízového štábu za účasť
a zasadnutie ukončila.
Zapísala: Alžbeta Johancsíková

Ildikó Gyurcsiová
starostka obce a predsedníčka KŠO

Overoval/-la:

Jarmila Komáčková
podpredsedníčka KŠO

Kristián Csivre
člen KŠO

