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:

-

Kontrola a prehodnotenie prijatých opatrení z 2. zasadnutia KŠ pred šírením
prenosného ochorenia.
Prijatie nových opatrení.

Na základe pokračujúceho stavu vyhlásenia mimoriadnej situácie Vládou SR od 06.00
hod. zo dňa 12.03.2020 z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19
a v nadväznosti na zasadnutie Krízového štábu obce Zamarovce zo dňa 15.03.2020
a 01.04.2020, bol dňa 02.05.2020 o 18.00 hod. zvolaný tretí Krízový štáb obce Zamarovce,
na ktorom boli prijaté nasledovné závery:
1. Kontrolou prijatých opatrení z predchádzajúcich zasadnutí KŠ bolo zistené, že všetky
sú splnené, resp. sa plnia priebežne.
2. Naďalej, až do ukončenia mimoriadnej situácie, pokračujú opatrenia prijaté na
predchádzajúcich krízových štáboch obce Zamarovce zo dňa 15.03.2020 a 01.04.2020
s nasledujúcimi výnimkami:
3. Upravené skrátené stránkové hodiny OcÚ Zamarovce sa rušia a od 04.05.2020
prechádza OcÚ Zamarovce na obvyklé stránkové hodiny. Taktiež sa ruší skrátený
pracovný čas zamestnancov OcÚ Zamarovce, pričom sa určuje každému zamestnancovi
pracovný čas obvyklý s výnimkou pedagogických a nepedagogických zamestnancov
Materskej školy a školskej jedálne. Tí pokračujú v nastavenom krízovom režime tak,
aby bola zachovaná príprava a doprava stravy pre seniorov.
4. Starosta obce zabezpečí aktualizáciu informácií občanom o plnej funkčnosti úradu
prostredníctvom dostupných komunikačných kanálov (web stránka obce, obecný
rozhlas, obecný hlásnik, oficiálna FB stránka obce) a za dodržania
protiepidemiologických opatrení vybavovanie stránok cez okno pri vchodových
Tel:
+421/326523582
+421/907123492

Fax:
+421/326523582

E-mail
Internet:
zamarovce@stonline.sk
www.obeczamarovce.sk
peter.minarik.biliard@gmail.com

IČO:
00687251

dverách OcÚ (dezinfekcia, ochranné jednorázové rukavice, ochranné rúško), bez
možnosti vstupu do budovy OcÚ. Súčasne zabezpečí na vstupné dvere zvonček na
privolanie pracovníčky na vybavenie stránky a zabezpečí dostatočné informovanie
občanov o zachovaní rozostupov pri čakaní na vybavenie.
5. Z dôvodu zasielania rozhodnutí o výmere dane a poplatkov je nutné zabezpečiť
otvorenie pokladne OcÚ a prevádzkovať ju v zmysle hygienických opatrení uvedených
v bode č.4.

V Zamarovciach, dňa 02.05.2020 o 18.45 hod.
Zapísal: p. Otília Drienková
tajomník KŠ

Mgr. Peter Minárik
predseda krízového štábu
obce Zamarovce

