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: všetci prítomní
Program: - Kontrola a prehodnotenie prijatých opatrení z posledného 8. zasadnutia KŠ
pred šírením prenosného ochorenia Covid 19.
- Prijatie nových opatrení s prihliadnutím na zhoršenú epidemiologickú situáciu
v okrese Trenčín.
Na základe uznesenia vlády SR č. 807 zo dňa 29.12.2020 na predĺženie času trvania
núdzového stavu a jeho predĺženia a vydaného Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva
SR č.OLP/7845/2020 zo dňa 01.10.2020 z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID19 bolo zvolané starostom obce deviate zasadnutie Krízového štábu obce Zamarovce, na
ktorom boli prijaté nasledovné závery:

1.

Kontrolou prijatých opatrení z prechádzajúcich zasadnutí KŠ bolo zistené, že všetky
opatrenia boli splnené, resp. sa plnia priebežne.

2.

Obec Zamarovce ako zriaďovateľ MŠ a ŠJ Zamarovce zabezpečí od rodičov pracujúcich
v kritickej infraštruktúre štátu vyjadrenie k požiadavke umiestnenia svojich detí do MŠ
počas 2.týždňa roku 2021. V prípade, že rodičia pracujúci v kritickej infraštruktúre
nebudú požadovať umiestnenia dieťaťa do MŠ v tomto týždni zostane MŠ zatvorená
s výnimkou prípravy a výdaja obedov pre seniorov.
Z: ST + R MŠ
T: ihneď

3.

Zabezpečenie pretestovania zamestnancov ŠJ pri MŠ (ako podmienka otvorenia ŠJ,
kuchárka, pomocná kuchárka, upratovačka a vedúca školskej jedálne).
Z: ST
T: 11.01.2021 (7.00 hod.)
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4.

Uzatvorenie prevádzky MŠ Zamarovce v období od 11.01.2021 do 17.01.2021
vrátane, z epidemiologických dôvodov – informácia všetkým rodičom.
Z: ST + R MŠ
T: ihneď

5. Na OcÚ v Zamarovciach bude obmedzený spôsob vybavovania stránok, podľa
osobitného režimu bez možnosti vstupu do budovy OcÚ (vybavenie občanov cez bočné
okno pri vstupe na úrad). Na úrade sa budú vybavovať iba neodkladné záležitosti.
Administratívni zamestnanci úradu po dohode so starostom obce môžu vykonávať prácu
z domu, tzv. home office tak, aby bol zachovaný chod úradu. Od pondelka dňa
11.01.2021 do odvolania (podľa epidemiologickej situácie) sa upravujú stránkové
hodiny nasledovne: pondelok až piatok od 08.00 hod. do 14.00 hod.
Z: ST
T: do 11.01.2021
V Zamarovciach, dňa 07.01.2021 o 16.15 hod.
Zapísal: p. Otília Drienková
tajomník KŠ
Mgr. Peter Minárik
predseda krízového štábu
obce Zamarovce

