OBEC ZAMAROVCE
Obecný úrad
Zamarovská 97/1
91105 Zamarovce

ZÁPIS
zo zasadnutia Krízového štábu obce Zamarovce
Prítomní:

Mgr. Peter Minárik, starosta obce, predseda KŠ
p. Otília Drienková, tajomník KŠ
p. Ľubomír Minárik, zástupca starostu, podpredseda KŠ
p. Tomáš Omachel, poslanec OcZ, člen KŠ
Mgr. Pavol Ilavský, poslanec OcZ, člen KŠ
p. Martin Minárik, zamestnanec OcÚ, člen KŠ
Ing. Viliam Varhaník, člen KŠ

Ospravedlnení: viď prezenčná listina
Program:

Prijatie opatrení pred šírením prenosného ochorenia COVID-19 v podmienkach
obce Zamarovce.

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie Vládou SR zo dňa 12.03.2020 od 06.00 hod.
z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19, bol dňa 15.03.2020 o 14.00 hod.
zvolaný Krízový štáb obce Zamarovce, na ktorom boli prijaté nasledovné závery:
▪

▪

▪
▪

Od pondelka dňa 16.03.2020 budú pokračovať opatrenia vyhlásené starostom obce
Zamarovce zo dňa 10.03.2020 o uzatvorení MŠ a ŠJ Zamarovce a to minimálne po dobu
nasledujúcich 14 dní, t.j. do 29.03.2020 vrátane. Všetci zamestnanci MŠ a ŠJ, t.j.
pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci počas tohto obdobia budú doma
a dodržiavať opatrenia stanovené hlavným hygienikom SR, ústredným krízovým
štábom a Ministerstvom školstva. U pedagogických zamestnancov, ktorí môžu
vykonávať prácu na doma, tzv. „Home office“ zabezpečí R MŠ pracovnú činnosť počas
nasledujúcich 14 dní.
Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie vládou SR bude na OcÚ v Zamarovciach
obmedzený spôsob vybavovania stránok, podľa osobitného režimu bez možnosti vstupu
do budovy OcÚ. Na vstupné dvere budú umiestnené telefonické kontakty na
zamestnancov úradu a starostu obce, ktorý zabezpečí informovanie občanov všetkými
dostupnými oznamovacími prostriedkami: (obecný rozhlas, obecný hlásnik, webová
stránka obce, oficiálna FB stránka obce Zamarovce). Na úrade sa budú vybavovať iba
neodkladné záležitosti a to po predchádzajúcej telefonickej alebo emailovej konzultácii
s príslušným zamestnancom obce. Upravujú sa stránkové hodiny počas nasledujúcich
14 dní nasledovne: každý pracovný deň v týždni po dobu 3 hodín od 09.00 hod. do 12.00
hod.
Pokladňa OcÚ pre občanov je uzatvorená, v prípade nutnosti platieb je možné využiť
elektronickú platbu prostredníctvom internet bankingu.
Uvedené opatrenia sa týkajú aj činnosti ostatných zamestnancov OcÚ – hlavného
kontrolóra obce, pracovníkov OcÚ v pracovnom pomere dohodou.
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Starosta obce Zamarovce zabezpečí a doplní v čo najkratšom termíne ochranné
prostriedky pre zamestnancov obce a zabezpečí dezinfekciu v budovách OcÚ a KD.
Dezinfekcia MŠ už bola vykonaná.
Administratívni zamestnanci OcÚ, ktorí môžu využiť home office, nebudú na
pracovisku, vykonajú prácu podľa pokynov starostu obce z domu, ostatní zamestnanci
OcÚ budú zabezpečovať činnosti potrebné na základný chod obce v pracovné dni od
08.00 hod. do 14.00 hod.
V piatok dňa 20.03.2020 a v sobotu dňa 21.03.2020 bol v obci Zamarovce naplánovaný
zber veľkoobjemového odpadu (VOK). Tento zber sa ruší a presúva sa po dohode so
spoločnosťou Marius Pedersen na iný termín. Občanom obce bude zmena termínu včas
oznámená.
Odporúčame občanom obce Zamarovce, aby minimalizovali osobný kontakt na
verejných priestranstvách. DOPORUČUJEME rodičom malých detí, aby obmedzili
v prechodnom období deťom hromadné stretávanie sa a hlavne hromadné hranie sa na
uliciach, detskom ihrisku a pod.
V záujme ochrany verejného zdravia obyvateľov zintenzívniť zo strany obce osvetovú
činnosť cez dostupné oznamovacie prostriedky.
Prosíme rodinných príslušníkov, aby pomohli v uvedenej kritickej situácii svojím
najbližším, hlavne nákupom nevyhnutných potravín. Občania, ktorí sú úplne nevládni
a nemôžu sa o seba postarať, doporučujeme im, aby zavolali na OcÚ Zamarovce, ich
situácia týkajúca sa zásobovania, bude riešená individuálne.

V Zamarovciach, dňa 15.03.2020 o 15.00 hod.
Zapísal: p. Otília Drienková
tajomník KŠ

Mgr. Peter Minárik
predseda krízového štábu
obce Zamarovce

