Mesto Banská Štiavnica
ZÁZNAM
ZO ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA
zo dňa 03.04. 2020
PRÍTOMNÍ : podľa prezenčnej listiny
PROGRAM :
1. Krízový štáb mesta Banská Štiavnica zasadal 03.04.2020 a preveril nasledovné
skutočnosti, oboznámil sa s prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu SR,
opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a Vlády SR. Kompletné znenie prijatých
opatrení nájdete na stránke www.korona.gov.sk.
2. Zobral na vedomie aktualizované opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
a opatrenia Ústredného krízového štábu SR.
3. Krízový štáb sa oboznámil s informáciou ministra školstva, vedy, výskumu a športu
o pripravovanej možnosti rozhodnúť o otvorení školských jedální za podmienok
určených hlavným hygienikom, avšak do dnešného dňa oficiálne podmienky hlavného
hygienika neboli zverejnené. Riaditelia ZŠ boli oslovení a požiadaní o zistenie záujmu
a možností. Podmienky RUVZ zatiaľ stanovené neboli. Krízový štáb po dohode
s riaditeľmi škôl neplánuje otvoriť školské jedálne.
4. Informácia primátorky mesta týkajúca sa zníženia platov zamestnancov Mesta v rozsahu
– 20 %, platí pre všetkých zamestnancov. Takisto bude požadovať opatrenia od všetkých
riaditeľov mestských spoločností.
3. Riaditelia ZŠ a MŠ boli požiadaní o vykonanie opatrení týkajúcich sa znižovania
dotácie.
4. Po konzultácii s Dr.Ivicou Moravčíkovou k zriadeniu psychologickej linky pomoci pre
deti a rodičov: riaditeľka CPPPaP v B.Štiavnici nám oznámila, rozpis hodín, počas
ktorých sa môžu klienti dovolať do CPPPaP. Od 6.apríla 2020 odborní zamestnanci
Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Štiavnici
z dôvodu koronavírusu COVID – 19
budú poskytovať krízovú intervenciu
poradenských a informačných služieb prostredníctvom pevnej linky (045/6921311,
6922256) a to v pracovných dňoch od 8.00 hod do 13.00 hod. Úlohou odborných
zamestnancov je zabezpečiť poskytovanie informácií a poradenstva pre volajúcich
klientov a občanov v čase koronavírusu.
5. Opätovne zabezpečiť postrek zastávok, určených verejných priestranstiev a tiež stojísk
na umiestnenie kontajnerov pre komunálny odpad, v termíne 04.-05.04.2020.
Zabezpečené

6. Primátorka mesta sa obráti s požiadavkou na Ústredný krízový štáb vo veci
nadchádzajúcich Veľkonočných sviatkov, kde požiada o pomoc, prihovorenie sa,
apelovanie na občanov, aby počas uvedených sviatkov ostali doma a neplánovali si
návštevu nášho mesta.
7. Bol prizvaný riaditeľ TS m.p., požiadaný o zabezpečenie fungovania TS m.p.
a o zabezpečenie ekonomických opatrení týkajúcich sa zníženia platov technickohospodárskych pracovníkov. Zabezpečenie otváracích hodín zberného dvora.
Zabezpečenie vyčistenia kontajnerov v stojiskách. Zabezpečovanie čistoty mesta po
zimenej údržbe.
8. Rôzne
9. Záver
Zasadnutie krízového štábu viedol predseda krízového štábu Mgr. Nadežda Babiaková
Na záver rokovania predseda poďakoval členom krízového štábu za ich účasť a prejavenú
aktivitu počas zasadnutia krízového štábu.
Mgr. Nadežda Babiaková
.....................................
predseda
krízového štábu obce
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Zástupca primátorky
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MsP
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