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 zo 4. zasadnutia KŠ pred
šírením prenosného ochorenia Covid 19.
Uvoľňovanie opatrení v súlade s odporúčaniami hlavného hygienika SR
a ÚVZ SR.

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,
01.04.2020, 02.05.2020 a 27.05.2020 bol dňa 03.07.2020 o 18.00 hod. zvolaný piaty Krízový
štáb obce Zamarovce, na ktorom boli prijaté nasledovné závery:
1. Kontrolou prijatých opatrení z predchádzajúcich zasadnutí KŠ bolo zistené, že všetky
opatrenia sú splnené, resp. sa plnia priebežne.
2. Ruší sa opatrenie týkajúce sa osobitného režimu prevádzky OcÚ Zamarovce a určuje sa
nasledovné: Od 06.07.2020 OcÚ Zamarovce pokračuje v riadnej prevádzke
stránkových hodín s možnosťou vstupu osôb s prekrytými hornými dýchacími cestami
a aplikácie dezinfekcie na ruky, ktorá je osadená pri vstupných dverách.
3. V zmysle opatrení hlavného hygienika SR sa umožňuje usporadúvanie hromadných
verejných podujatí v exteriéri za dodržania platných odporúčaní a opatrení na území
obce Zamarovce, pričom prekrytie horných dýchacích ciest je povinné aj pri
hromadných podujatiach, a to aj v prípade, že sa konajú v exteriéri).
4. Starosta obce zabezpečí kontrolu dodržiavania týchto usmernení, predovšetkým počas
podujatí „Zamarovského kultúrneho leta“.
5. Starosta obce zabezpečí aktualizáciu informácií a záverov krízového štábu
prostredníctvom dostupných komunikačných kanálov (web stránka obce, obecný
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rozhlas, obecný hlásnik, oficiálna FB stránka obce) ako i opatrení a odporúčaní
hlavného hygienika SR z webovej stránky www.uvzsr.sk.

V Zamarovciach, dňa 03.07.2020 o 19.00 hod.
Zapísal: p. Otília Drienková
tajomník KŠ

Mgr. Peter Minárik
predseda krízového štábu
obce Zamarovce

