Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu
mesta Banská Štiavnica
konaného dňa 16.3.2020

Vzhľadom na to, že od dnešného dňa, t.j. 16.3.2020 platia na celom území
SR sprísnené opatrenia vedenie mesta Banská Štiavnica a Krízový štáb mesta
Banská Štiavnica prijal v nadväznosti na Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva
SRpri ohrození verejného zdravia nasledovné rozhodnutie:

A) S účinnost'ou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dni uzatvárajú
všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajni potravín na
osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné
lekárske účely,
2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
3. predajni drogérie,
4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
5. predajni novín a tlačovín,
6. predajni s krmivom pre zvieratá veterinárnych ambulancii,
7. prevádzok telekomunikačných operátorov,
8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
9. prevádzok poštových, bankových a poist'ovacích služieb,
l0.prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.
B) S účinnost'ou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dni zakazuje
prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym
občerstvením; tento zákaz sa nevzt'ahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích
služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo
predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).
C) S účinnost'ou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dni nariad'uje
prevádzkovateľom obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona t,. 37712004
Z. 2., aby nezatvoril prevádzky uvedené v bode A.

D) Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 5:00 hod. skupinovo vracajú
z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariad'uje izolácia v zariadeniach určených
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu l4 dní.
E)Ďalej Krízový štáb mesta sa zaoberal situáciou v meste Banská Štiavnica a to :
1. preveril dodržiavanie zatváracích hodín v zmysle vydaného rozhodnutia a to
bary, pohostinské zariadenia
2. informácie o stave na území mesta zo strany mestskej polície
3. riešil zabezpečenie ochranných pomôcok – rúšok na území mesta s tým, že
dohodol šitie rúšok, ktoré sa budú distribuovať v rámci mesta Banská Štiavnica
4. preveril distribúciu rúšok zo štátnych hmotných rezerv
5. zaoberal sa zabezpečením ochrany zdravia v súvislosti s vyhlásenou situáciou
v m. p. Technické služby, kde sa prijali opatrenia, ktoré sú osobitne uvedené na
stránke mesta a TS, m.p.
F) Mesto Banská Štiavnica oznamuje, že Mestský úrad od pondelka, 16. marca
2020 pre verejnosť až do odvolania funguje v osobitnom režime vzhľadom na
mimoriadnu situáciu a opatrenia zamerané na ochranu zdravia nasledovne:
Stránkové hodiny v dňoch pondelok, streda, piatok v čase od 08:00 – 11:00 hod.
je možné využiť na nevyhnutné služby klientskeho centra a matriky.
Na komunikáciu so zamestnancami úradu využite telefonické kontakty alebo e-mail.
Kontakty na zamestnancov jednotlivých oddelení nájdete TU. Na doručovanie
dokumentov využite služby Slovenskej pošty alebo elektronickú schránku ÚPVS.
Telefonické linky:
Informácie: 045 / 6949604
Miestne dane a poplatky (poradenstvo): 045 / 6949634 a 6949633
Stavebný úrad (stavebné konania): 045 / 6949603
Sociálne veci (sociálne služby, poradenstvo): 045 / 6949640
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu: 045 / 6949635
Podateľňa: 045 / 6949613
Mestská polícia: 045 / 6949601 alebo 159

G) Zároveň vyzývame obyvateľov - cestujúcich, ktorí využívajú prostriedky verejnej
dopravy aby používali ochranné prostriedky. Dôležité je chrániť si ústa a nos
rúškom, alebo šálom a tiež odporúčame používať aj rukavice. Zároveň ich vyzývame,
aby využívali bezkontaktnú formu úhrady cestovného. Dopravca zabezpečia
otváranie všetkých dverí na autobusoch bez toho, aby museli cestujúci využiť
dotykový systém na dverách.

H) Krízový štáb mesta Banská Štiavnica vzhľadom na mimoriadnu situáciu prijal
opatrenia na ochranu zdravia a to pri uskutočňovaní obradov poslednej rozlúčky. Z
dôvodu veľkého výskytu osôb v priestoroch domu smútku počas smútočných
obradov, nariaďujeme účasť na smútočných obradoch minimalizovať na najbližších
rodinných príslušníkov. Opätovne všetkých vyzývame, aby zvážili svoj zdravotný
stav a správali sa zodpovedne. Po smútočných obradoch je zabezpečená zvýšená
dezinfekcia priestoru.

Vyzývame občanov , aby vo vlastnom záujme a v záujme ochrany zdravia
svojich blízkych rešpektovali a dodržiavali prijaté opatrenia vzhľadom na vážnosť
situácie a tak nám spoločne pomohli zabrániť šíreniu vírusu COVID-19.
Najdôležitejšou obranou je dodržiavanie dôslednej hygieny, používanie ochranných
pomôcok a všetkých prijatých opatrení.
Ďalej zdôrazňujeme, že cieľom opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR,
je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam.
Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode A, B je správnym deliktom
podl'a § 57 ods. 33 písm. a) zákona i. 355/2007 Z. 2., za ktorý prislušný
regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podl'a § 57 ods. 41 pism.
a) zákona i.35512007 Z. z. vo vy5ke do 20.000 eur.
Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode D je priestupkom na úseku
verejného zdravotníctva podl'a § 56 zákona i. 35512007 Z. 2., za ktorý prislušný
regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podl'a § 56 ods. 2 zákona
č.35512007 Z. z. vo výške do 1659 eur.
Dňa 15.03.2020 vláda SR vyhlásila núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č.
227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na uloženie pracovnej
povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie
uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom (uznesenie vlády SR č.
114/2020 zo dňa 15.03.2020).

